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১৪ উস 
টি টি? এ রি ৯ এ 1388১৫৪ এ 

কাশী, বারাণসী বা বেনারস। 

কাশী অথব! রাজঘাট ষ্টেসান ই, আই, রেলওয়ের ( 1. [. সডি, ) মোগলসরাই জংসন 

ষ্টেশন হইতে ৭ (সাত) মাইল দুরে গঙ্গার পশ্চিম কুলে অবস্থিত। কাশী ষ্টেশনের প্লাটফর্ম 

ডাফরিণ ব্রীজের মুখ হইতেই আরম্ত হইয়াছে । কাশী ষ্টেশন হইতে আর চাঁরি মাইল পশ্চিমে 
বেনারস কেপ্টোনমেন্ট 13978,7:95 08116017910797 ) নাঁমে একটা বড় ষ্টেশন আছে, এই 

ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা যাইবার লাইন গিয়াছে। কাণী সহরের উত্তর দিকে বেনারস সিটা 
বা1বেনারস সহর বলিয়! বী, এন, ডব্লিউ, (7. 1. এ. ১5.) রেলের একটী টেশন'আছে। 

উক্ত তিনটা প্রধান ষ্টেশন সহরের তিতর বর্তমান, এততভ্ভিন ই, আই, রেলওয়ের ( ঘা. 1. 2.) . 
ও বি, এন, ডব্লিউ রেলওয়ের (- টম. ফর্ম. 2৮.) অনেক গুলি ষ্টেশন (যাহা সহর হইতে ! 

দুরে) আছে; যথ! সারনাথ, রাজাতলা ও মড়,য়াডীহ ও শিবপুর ইত্যাদি। যে সময় 
গাড়ী মোগলসরাই হইতে ডাফরিণ ব্রীজের (1908:1 7371159 ) উপর দিয়া কাশী স্টেশনের . 

নিকটবর্তী হয় সেই সময় গাড়ীর উপর হইতে কাশীর অদিচন্্রাকার দৃশ্য দেখিতে অতি 

মনোহর । ঘাটগুলির চিত্তাকর্ষক দৃষ্ত, উন্নত অট্রালিক! শ্রেণীর ও নগরের শোভা দেখিলে 

মন পুলকিত হইতে থাকে । কাশীর ঘাট বিখ্যাত। বোগদাদ সহরে নদীর ধার যেমন 

সমস্ত সান বাধান, কাশীর ঘাটগুলিও ঠিক তন্রপ। 

কাশী ভারতবর্ষের সর্ধব প্রধান ও পুরাতন সহর, ইহা! সতাযুগ হইতেই বর্তমান। কাশী 

হিন্দুদের অতি পবিত্র তীর্থ এবং জান্তবীর বাম তটে অবস্থিত। শান্্রমতে ভগবান মহাদেব 

প্রাণীদিগের যঙগলের জগ্ঠ, যাহার! এই পুণ্য ভূমিতে বসবাঁস করিবেন বা করিতেছেন এবং 
যাহারা মুক্ত হইবার মানসে নিজের দেহ এই পুণ্য ভূমিতে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা- 

দিগের জন্য এই পঞ্চ ক্রোশী পুণ্যতূমি কাশী নিজের গ্রিশূলের উপর স্থাপিত করিয়াছেন। শাস্ত্রের 

মতে ৬কাশীধামে মৃত্যু হইলে দেবাদিদেব মহাদেবের আজ্ঞান্ুসারে জীব সংসারের গমনাগমন 
হইতে মুক্ত হইয়া শিবলোক প্রাপ্ত হয়। ইহা! বেনারস বাঁ কাশী ছুই নামেতেই বিখ্যাত। 
বারাণসীর অপত্রংশ বেনারস। 

পুরাণে ইহার নাম কাশী, অভিমুক্ত গ্রেত্র বা বারাণসী আখ্যা প্রদান করিয়!ছেন। এই 
পুরীটী বরুণ! ও অসীর মধ্যে অবস্থিত বলিয়া ইহার নাম বারাণসী হইল । মোগল সাম্রাজ্যের 

সময় আউরঙ্গজেব যখন বিশ্বনাথের প্রাচীন মন্দির ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল সেই অবসরে 
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মন্দিরের পুরোহিত বা পাগড বিশ্বনাথকে জ্ঞান বাঁপীর কৃপে নিক্ষেপ করিয়া ধ্বংস হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন । বর্তমান মন্দির চিরম্মরনীয়া মহারাণী অহল্যাবাইয়ের নির্ট্িত। পাঞ্জাব- 

কেশরী রণজিৎ সিংহ মন্দিরের সমস্ত উপরিভাগ আগা গোড়৷ সোনার পাত দিয়া মুড়িফা 

দিয়াছেন। মন্দির প্রায় ৫১ ফিট উচ্চ। মন্দিরের ভিতরে একটী বিশাল ঘণ্টা ঝুলান 

আছে; বাহার শব্ধ প্রায় সমস্ত সহরে শোনা যান়। শ্রাবিশ্নাথের সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা, ও রাত্রির 

আরতী বিখ্যাত ও দেখিবার যোগ্য। 

কাণীতে শ্রীবিশ্বনাথ ও শ্রীব্রপূর্ণার মন্দির প্রসিদ্ধ। অদ্ধ বজেশ্বরী মহারাণী ভবানী 

কাণীতে ছুইটী উল্লেখযোগ্য কীত্তি স্থাপন করিয়াছেন । প্রথমটা কাণীর সীমার নির্ণয় ও কাণী 

প্রদক্ষিণের জন্য পঞ্চ ক্রোনার ব্রাস্তার সংস্কার বা উদ্ধার । দ্বিতীয়টা শ্রপ্রীদুর্গাদেবীর মন্দির 

স্থাপন। এই মন্দিরের চারি পার্খে অনেক বাদর থাকে, সেই জন্ত বিলাতী পথিকেরা ইহাকে 
110171-95 19111)19 বলিরা থাকে এই মন্দিরের ঠিক বাম পার্থখে একটী বৃহৎ চারি পাশ 

বাধান গুন্দর পুকুর আছে। 

এই কু পুস্তিকায় কাণীর সমস্ত দেবালয়ের বর্ণনা ও পরিচয় দেওয়া অতি কঠিন, তত্রাচ 
। যথাসাধা দিতে চেষ্টা করা হইল। 

॥ . কাশীর পরপারে ব্যাস কাণী। মহামুনি ব্যাস মহাদেবের উপর রুষ্ট ইইমা নিজ তপস্তার 
/ বলে এই স্থানে দ্বিতীয় কানা শির্মীণ করিতেছিলেন। মহাদেব তাহার কার্ধো বিদ্ধ দিবার 

জন্য শ্রমযপূর্ণাকে স্মরণ করিলেন। অনপূর্ণ! মহাদেবকে আশ্বাসিত করিয়া একটা বৃদ্ধার রূপ 
ধারণ করিয়! ব্যাসদেবের শিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে বারে বারে জিজ্ঞাসা করিয়া 

বিরক্ত করিতে লাগিলেন--“মহারাঁজ এখানে মরিলে কি হয়?” ব্যাসদেব বারে বারে উত্তর 

দিয়া অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিয়। উঠিলেন "বারে বারে কী জিজ্ঞাসা করিতেছ ! এখানে 

মরিলে গাধা হয়” যেমন এই কথা ব্যাসদেবের মুখ হইতে নিশ্ছত হইল অমনি অন্নপূর্ণা তথাস্ত 
বলিয়। অন্তধান হইলেন। সেই হইতেই প্রবাদ আছে যে এখানে মরিলে গাধা হয়। 

ব্যাসদেব এই স্থানে ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । এই স্থানে কাশীর রাজার বিশাল 

রাজতবন। ব্যাস কাশী অথবা! রামনগরে একটা প্রসিদ্ধ ছুর্গীমন্দির আছে । কাশীরাজের 

গঙ্গামহলে ব্যাসদেবের একটী তৈলচিত্র (01179100128 ) ও ব্যাসেশ্বর শিবলিঙ্গও 

আছে। 

পূর্ব কাল হইতেই কাশী সংস্কত বিদ্যার একটী কেন্তরস্থান। কৃইন্স কলেজ ( 35998 

0০011989 ) ইহা একটী সংস্ক ত কলেজ এবং অতি সুন্দর তরন। ইহা নামী তত্বজ্ঞ মেজার 

কীটোর আদেশান্ুসারে ইংরাজী ১৮৫৮ সালে নির্মাণ করা হয়। অনেকের ধারণ! যে 

এমন অট্রালিকা এ প্রান্তে (0:095180 ) নাই। হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয় পণ্ডিত মদনমোহন 

মালব্যের ডৎসাহ এবং চেষ্টায় অতি স্ুন্দররূপে নির্মাণ হইয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষে ইহার 

তুলনীয় কোন বিদ্যালয় নাই। ইহার তিম্ন ভিন্ন বিভাগে ভিক্গ ভিন্ন বিষয়ের শিক্ষা দেওয়ার 



( ৩) 

নুপ্রণালী কর! হইয়াছে। বিস্তৃত ভূথণ্ডে যেন একটা জ্ঞানপুরী নির্মাণ করা হইয়াছে। 
ভারতের সমস্ত প্রান্ত হইতে ইহার সফলতা ও পুষ্টি সাধনের জনা অনেকে অনেক দ্রব্য দিয়াছেন। 

সারনাথ কাশীর একটী উপনগর ; ইহা কাশী হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহা বৌদ্ধ- 
সাহিত্যের প্রসিদ্ধ মৃগদাব। গৌতম বুদ্ধ নির্বাণ মুক্তির উপায় অনুভব করিয়! এই স্থানে আসিয়া 
প্রথমে নিজের ধর্ম প্রচার করেন। তাই ইহা! প্রচার ধশ্ম চক্রের প্রবর্তক। সারনাথের 
সমস্ত তবনাদি অনেক কাল হইতেই ভূমিগর্ভে প্রোথিত হইয়াছিল। কিন্ত এখন সেই সকল 

আবিষ্কার হওয়াতে প্রাচীন কালের সংস্কার ও শিল্পের দেদীপ্বামান চিহ্ন সকল প্রত্যক্ষ হইয়া 

ভারতের শিল্প গৌরব বর্ধিত করিতেছে । সেই সকল চিহৃগ্ুলি শিল্পাগারে ( [108101 ) 
স্থাপিত কর! হইয়াছে ও এখনও সবত্বে রক্ষা কর! হইতেছে। 

এই সকল চিহ্ন মধ্যে অতি উত্তম পাঁলিস করা থাম (স্তস্ত এবং তাহার মাথার উপরকার 

সিংহমুখ, ধ্যানী বৃদ্ধের প্রতিমূর্তি, প্রস্তর নির্শিত ছত্র, ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মুগ্ময় ( মাটার) 

পাত্র ও এবস্িধ অনেক প্রকার প্রস্তর নির্মিত মুর্তি, ধঁতিহাসিক তথা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের 

প্রেম, শ্রদ্ধা ও মনোরঞ্জনের অনেক বন্ত রক্ষা করা হইয়াছে। মন্দারায় পৃথিনীর শিল্প/বিনোদির 
্তস্তিত হইয়াছেন। এই স্থানে একটা স্প আছে ঘাহার গগনম্পশী উচ্চ শিখর ভগবান 

বুদ্ধের প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিয়া তাহার প্রেগ ও আহংসার সংবাদ সমস্ত ভূমগ্ুলে। 
প্রচারিত করিতেছে । / 

বৌদ্ধধন্ম জ্ঞানাম্বক। ইহাতে কর্মকাণ্ডের বিষদ্ন না থাকার দরুণ সাধারণ লোকের . 

চিত্তাকর্ষক হইল না। এই কারণেই ইহ ভারতবর্ষের সর্বসাধারণে প্রচলিত হইল ন। 

'আচারে পরিপূর্ণ হিন্দুধর্ম্মালম্বিগণ হ| গ্রহণ করিল না। 

স্মৃতি ও পুরাণে কাশী 
কাণীতে পদার্পণ করিয়া ষদি কেহ ইহাকে তাগ করে তাহলে ভূতগণ হাততালি দিয়া 

হাসিতে থাকে । 

”  কাশীতে দান করিলে মহৎ ফল হয়। সম্পূর্ণ মরুত, বস্তু, রুদ্র, সূর্য্য ও দেবতাগণ গ্রহণের 

"সময় চ্্রমায় লীন হইয়া যান, অতএব গ্রহণে দান কর! উচিত। চন্দ্র এবং ূধাগ্রহণের দান 
অক্ষয় হয়। 

কাশীতে তীর্থ করিতে আসিয়া সর্বাগ্রে শিব পূজা! করা উচিত। কপিলকুণ্ডে স্নান 

করিলে রাজস্য় যক্তের ফল হয়। অবিমুক্তেশ্বর তীর্থ দর্শন করিলে মানুষ ত্রহ্মহত্যার পাপ 

হইতে মুক্ত হইয়া যায়। এখানে মৃত্যু হইলে মোক্ষ পদ প্রার্ হয়। 

পৃথিবীর সকল তীর্থের মধ্যে সপ্তপুরীই মহৎ, কিস্ক এ পুরীর ভিতর কাশীপুরী 

সর্ধোপরি। যখন. কাশীতে যোগিনীদের কোন যুক্তি খাটিল না তখন মহাদেব মন্দার 



(৪) ৃ 
পর্বত হইতে হুর্য্কে কাশীধামে প্রেরণ করিলেন। হৃর্যাও অনেক রূপ ধারণ করিলেন কিন্তু. 

তাহার দ্বারাও কোন কাধ্য ইইল না। তখন তিনি নিজেই নিয়লিখিত স্কাদশটী (১২) রূপ 

ধারণ করিয়। কাশীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন । 

নাম- ঠিকানা 

(১) লোলার্ক__- তদৈনী পাড়ায় তুলসী ঘাটের নিকট কূপের ভিতর । 
(২) উত্তরার্ক-_ আলাইপুর পাড়।। যাহাকে এখানকার লোকে চলিত ভাষায় 

“বকরিয়৷ কুণ্ড” বলে। 

(৩) সম্যাদিত্-  সুর্য্যকুণ্ড পাড়া । 

(8) দ্রপদাদিত্য-- শ্রীবিশ্বনাথের মন্দিরের নিকট, হনুমানের মন্দিরের ভিতরে (নং ৭1৩১)। 
(৫) ময়ুষাদিতা-_.  মঙ্গলাগৌরী | 

(৬) খখোলাদিত্য-. কামেশ্বরে, ত্রিলোচন বাজারের নিকট। 

(৭) অরুণাদিত্য-- ত্রিলোচন মহাদেবের মন্দিরের ভিতর | 

(৮) বৃদ্ধাদিত্য__ মীর ঘাট। 

(৯) কেশবীদিত্য-_. বরুণাসঙ্গমে আদিকেশবে । 
: (১০) বিমলা্দিত্-- জঙ্গমবাড়ী খারী কুয়ার নিকটে। 

(১১) গঙ্গাদিতা__ ললিতাঁঘাটে নেপালী খাপরা। 

/(১) যমাদিওা-_ সঙ্কট! ঘাটের সি'ড়ীর উপরে । 

রবিবার, বগ্ঠী অথব1 সপ্রমীযুক্ত রবিবারে উক্ত দ্বাদশ 'নাদিতোর ধাত্র! করিলে 

সম্পূর্ণ রোগ হইতে মুক্ত হয় ও সর্ধ বিদ্র বিনাশ হয়। প্রলয়ের পরে যখন শিব সমস্ত 

স্ষ্টি নিজের মধ্যে লীন করিয়া একক রহিলেন, তখন তাহার কোন স্বরূপ ব! বর্ণ ছিল না। 

তিনি সেই নিগুণ ব্রঙ্ধ স্বগুণ রূপ হইবার মানসে পঞ্চ ভৌতিক শরীর ধারণ করিলেন এবং 
স্বুণ রূপে “হর” নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তীহার “শত্তৃ'* “মহেশ” ইত্যাদি অনেক নাম 

হইল। সেই স্বগুণরূপ নিজ শরীর হইতে শক্তিকে উৎপাদন করিলেন এবং এক হইতে 

দুই হইলেন। সেই শিব আর শক্তি নিজ লীলার জন্য এই পাঁচ ক্রোশব্যাপী একটা ক্ষেত্র 
নিশ্মাণ করিলেন, যাহ! আনন্দ বন, কাশী, বারাণসী, অবিমুক্ত ক্ষেত্র, রুদ্রক্ষেত্র ও মহা 
শ্মশান ইত্যাদি অনেক নামে বিখ্যাত। শিবশক্তি এখানে জনেক কাল বিহাঁর করিবার পর, 

শিব নিজের লিঙ্গ অবিমুক্ত অথাৎ বিশ্বনাথকে এখানে স্থাপিত করিলেন। 

কাশীর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ ৷ 

১ বিশ্বেশ্বর ৫ কৃতিবাসেশ্বর ৯ পর্ববতেশ্বর 

২ কেশবেশ্বর ৬ বৃদ্ধকালেশ্বর ১* পশুপতীশ্বর 

৩ লোলাকেশ্বর ৭ কালেশ্বর ১১ কেদারেশ্বর 

৪ মহেশ্বর ৮ কলের ১২ কামেশ্বর 



ডু 

(৫ ) 

কানীর প্রসিদ্ধ লিঙ্গ 

১৩ ক্রিলোচনেশ্বর ২৯ সঙ্গমেশ্বর ৪৫ তারকেশ্বর 

১৪ চণ্ডেশ্বর ৩০ হরীম্বর ৪৬ ধনের 

১৫ গরুড়েখর ৩১ হরকেশেশ্বর ৪৭ খণেশ্বর বা ঝণ মুক্তেশ্বর 

১৬ গোকণেশ্বর ৩২ শৈলেশ্বর ৪৮ ঞুবেশ্বর 

১৭ নন্দিকেশ্বর ৩৩ কুণ্ডেশ্বর ৪৯ মহাদেবেশ্বর 

১৮ প্রীতিকেশ্খর ৩৪ যজ্ঞেশ্বর ৫* তৃসধেশ্বর 

১৯ তারভৃতেশ্বর ৩৫ সুরেশ্বর ৫১ কপন্দীকেশ্বর 
২* মণিকণিকেশ্বর ৩৬ শকেম্বর ৫২ শীগেশ্বর 

২১ রত্বেশ্বর ৩৭ মোক্ষেখর ৫৩ সরেশ্বর 

২২ নর্মদেশ্বর ৩৮ রামেশ্বর ৫৪ ললিতেশ্বর 

২৩ লাঙ্গলেশ্বর ৩৯ তিলভাগ্েশ্বর ৫৫ ত্রিপুরেশ্বর 

২৪ বরুণেশ্বর ৪০ গুপ্রেশ্বর ৫৬ হরেশ্বর 

২৫ শনৈংশ্বরেশ্বর ৪১ মধ্যমেশ্বর ৭৭ বাণেশ্বর - 
২৬ সোমেশ্বর ৪২ ভৌমেশ্বর ৫৮ শ্রীশ্বর ৃ 

২৭ বুহস্পতীশ্বর ৪৩ বুধেশ্বর ৫৯ বামেশ্বর | 

২৮ রবীম্বর ৪৪ শুক্রেশ্বর ৬০ বীরেশ্বর 

কৃত্তিবাসেশ্বর, মধ্যমেশ্বর, বিশ্বের, শুকারেশ্বর, কপর্দীকেশ্বর এই পাঁচটা বারাণনীর 
গুহা লিঙ্গ। 

ও. ভক্কেরা গুকারে ও পর্চাক্ষরীতে ভেদ মানেন ন। কারণ "এতেই পাঁচটা অক্ষর আছে, 

কেবল স্বর ও ব্যঞ্জন মাত্র ভেদ। কাশীতে মৃতু হইলে সেই পথ্ক্ষরী ( তারক রঙ্গ ) মন্্ 

শিব মৃতের কাণে দিয়! সেই মৃতকে মুক্ত করিয়! দেন। অবিমুক্ত ক্ষেত্র অর্গাৎ কাশীতে থে 

কোনও প্রকারে মৃত্যু হইলে মৃত নিঃসন্দেহে শিব সাধুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহা! শিবের উক্তি। 
অবিমুক্তেশ্বরের অর্থাৎ বিশ্বেশ্বরের লিঙ্গ দর্শন করিলে মনুষ্য পশুপাশ হইতে মুক্ত হইয়া যায়। 

প্রতি মাসের অষ্টমী, চতুর্দশী, চক্র ৪ হুর্ধাগ্রহণ, বিষুতুলা শয়ন সংক্রান্তি, কার্ঠিকী 

পুণিমা, এই সকল পর্বে বিশেষ করিয়৷ এই ক্ষেত্রে বববাস করা খুব উচিত বারণ বারাণসী 
ক্ষেত্রে উত্তর বাহিনী গঙ্গার কুলে কুরুক্ষেত্র, পুক্ষর, নৈমিষ, প্রয়াগ আদি অনেক তীর্থ পর্ব 

দিনে আসিয়! বাস করেন। এই তীর্থ পূর্ব হইতে পশ্চিমে জাড়াই যোজন লম্বা! ও উত্তর হইতে 
দক্ষিণে দেড় যোজন বিস্তৃত । 

চক্তরগ্রহণে বারাণসী ক্ষেত্রে স্নান করিলে মোক্ষ হয়। 

'অযোধ্যা, সথুরা, মায়! ( হরিদ্বার ) কাশী, কার্ষী ( শিবকাঞ্চী তথ! বিষুকার্ধী ) অবস্তিক! 

( উজ্জর়িনী ) ও দ্বারাবত্তী (দ্বারিক1 ) এই সপ্ত পুরী মোক্ষদাদ্জরিনী। 



৬) 

দ্েবাদিদেব মহাদেব পার্ধতীকে বলিয়াছিলেন যে আমার এই বারাণসগুরী সমস্ত তীর্থ 
অপেক্ষা উত্তম। আমি কাঁলরূপ ধরিয়া সমস্ত জগতের সংহার করি । চারি বর্ণের মনুষ্য. 

বর্শঙ্কর, স্ত্রী, গ্লেচ্ছ, কীট, মৃগ, পক্ষী ইত্যাদি যাহার কাশীতে মৃত্যু হইবে সে বুষভে চড়িয়া 
নিশ্চয় শিবপুরী যাইবে । কাশীতে মৃত্যু হইলে মৃত প্রাণীকে নরকে যাইতে হয় না। এই 
ক্ষেত্রে শ্রাদ্ধ, স্নান। জপ, হোম, দান, বাস ও মরণে মুক্তি হয়। 

কাশীতে ৫৪ টী বিনায়ক আছেন, কিন্তু অষ্ট বিনায়কের যাত্র| প্রসিদ্ধ তাই! নিয়ে লিখিত 

হইল। 

১ সিদ্ধিবিনায়ক-_ মণিকগ্রিকাঘাট। 

২ তৃসদ্ধাবিনায়ক-_ লাহোরীটোল! । তাঙ্গ! গণেশের নামে প্রসিদ্ধ । 
৩ আশাবিনাঁয়ক-- মীরঘাট। হনুমান জিউর মন্দিরের ভিতরে। 
৪ ক্ষিপ্রসাদবিনায়ক_ পিতৃকুণ্ 
৫ ঢুণ্চিরাজবিনায়ক--. এই নামেই পাড়ায় ( বিশ্বনাথের গলির মোহানায় ) 
৬ 'অবিমুক্তবিনায়ক-- জ্ঞানব্যাপীতে। 

৭ বক্রতুগুবিনায়ক_. বড় গণেশ প্রসিদ্ধ । 
] ৮ জ্ঞানবিনায়ক-_ জ্ঞানবাগী। 

। গ্রাতিমাসের অষ্টমী ও চতুর্দশী তিথিতে, রবি ও মঙ্গল বারে অষ্টমহাভৈরবের যার! 

করিলে পাপের ক্ষয় হয় এবং ভৈরবী যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পায়। অষ্ট ভৈরব যথা £_- 

১ রুরুভৈরব-_ হনুমান ঘাটে | 

২ চগ্ডভৈরব-- দুর্গাদেবীর মন্দিরের ভিতর পশ্চিম ও দক্ষিণের কোণে। 

৩ অসিতাঙ্গভৈরব-- বুদ্ধকালে। 

১ কপালভৈ রব-- লাট তৈরবের নামে বিখ্যাত । 

৫ ক্রোধভৈরব কামাথ্যাদেবীর মর্ণিরে । 

৬ উন্মত্বভৈরব-__ ডেডরা গ্রামে পঞ্চক্রোশীর রাস্তায়। 

৭ সংহারভৈরব- ত্রিলোচনে, পাটন দরজার নিকট । 

৮ ভীষণভৈরব- ভূত ভৈরবের নামে প্রসিদ্ধ। 

অগ্রমী, চতুর্দশী ও মঙ্গলবারে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার পূজা নিশ্চয় করা উচিত। নবরান্রে 

নবদুর্গার যাত্রা এবং ছূর্গা কুণ্ডে স্নান করিলে নবজন্মের পাপ হইতে অবশ মুক্ত হয়। 

নবহূর্গ৷ যথা -- 

১ শৈলপুত্রী-_ মরিয়া ঘাট শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দিরে। 

২ ব্রহ্মচারিণী-_ দুর্গীঘাট। 
৩ চিত্রঘটা-_ লক্ষ্মী চৌতারা, চাছু নাপিতের গলি। 
৪ কৃম্মাগাথ্যাহর্গ-. ছর্গাবাড়ী, ছুর্গাকুণ্ডের উপর | 



( ) 

৫ স্কনামাতা--_ বাগেশ্বরী দেবী, জৈতপুরার নিকটে। 

৬ কাত্যায়নী-_ আত্মাধীরেশ্বর । 
৭. কালবাত্রী-_ কালীমাতা, কালিকাগলি, অন্নপূর্ণার পিছনে । 

৮ মহাগৌরী-_ ংকটা দেবী প্রসিদ্ধ । 

৯ সিদ্ধিদাহুর্গা-_ সিদ্ধি মাতার গলি, বুশানালার নিকটে । 

গ্রতিমাসের শুর্ুপক্ষের তৃতীয়াতে নবগৌরীর যাত্র! করিলে সৌভ্তাগা প্রাঞ্ হয়। নবগৌরী 

যথা £-_ 

১ মুখনিমিলিকা গোৌরী- গরাঘাট, হনুমানজিউর মন্দিরের ভিতর গোপ্রেক্ষ। তীর্থ স্থান 

( গরুঘাটে ) 

২ জোষ্ঠাগৌরী-_ ভূততৈরবে । জোষ্ঠা তীথে মান, এ স্কানে (লুপ) 

৩ সৌভাগ্যগৌরী-- শ্রীকাশীবিশ্বনাথের মন্দিরের ভির উত্তর দক্ষিণে জ্ঞানবাপী তার্থ 

মান প্রসিদ্ধ । রন, 

৪ শৃারগৌরী-- স্থানে দালানে । 
৫ বিশালাক্ষিগৌরী--. নীরঘাটে বিশাল তীর্থ স্নান ( গঙ্গার সেই স্থানে )। 

৬ ললিতাগৌরী-_ ললিতা ঘাটের উপর ললিতা তাঁথ নান (গঙ্গার এ স্থানে) । 

৭ ভবানীগৌরী-_ অন্রপূর্ণা মাতাকেই বলে, পুরাহন ন্নান কালিকা গলি। 
৮ মঙ্গলাগৌরী-_ মঙ্গলাগোৌরী প্রসিদ্ধ । পঞ্চগঙ্গ। (বিনুতীথ ) স্নান । 

৯ মহাঁলক্ষীগৌরী-_ লক্ষাকুণ্ড। লক্ষমীতীর্ঘে মান ( লক্ষমীকুণ্ডে )। 

নিত; যাত্রা ৷ 

প্রথমে সচৈল চক্র পুষ্করিণীতে সান করিয়া নিত্য যাত্রা! আরন্ত করিবে । 

১ বু বেণী মাধরের নামে প্রসিদ্ধ পঞ্চগঞ্জ! ঘাটে । 

২ দণ্ডুপাণি__ দগ্ডুপাণির গলি কালভৈরবের নিফটে। 

৩ মহেশ্বর-_ জ্ঞানবাপীর দক্ষিণ পশ্চিম কোণে। 
৪ ঢুণ্িরাজ__ বিশ্বনাথের পশ্চিমে এই নামে পাড়া প্রসিদ্ধ । 

৫ জ্ঞানবাপী-_ বিশ্বনাথের মন্দিরের উত্তরে । 

৬ নন্দিকেশ্বর_ জ্ঞানবাপীর পূর্বে । 

৭ তারকেশ্বর-_ এ স্থানে। 

৮ মহাকালেশ্বর-_ জ্ঞান বাপির দক্ষিণ পূর্বের কোণে অশখ গাছের তলায়। 

৯ পুনঃ দণ্ডপাণি-- দগুপাণির গলি কালভৈরবের নিকটে। 

১০ বিশ্বেখবর-_ বিশ্বনাথের গলি । 

১১ অরপূর্ণা-_ এ স্থানে। 



(৮) 

বরুণা সঙ্গম- বরুণা একটী ছোট নদী পশ্চিম হইতে প্রবাহিত হস! দক্ষিণ দিকে 

বাকিয়া পতিত পাবনী গঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইয়াছে, যাহার তটসঙ্গম হইত কিছু পূর্বের 
(অর্থাৎ বরুণার বা ধারে) বশিষ্টেশ্বর ও কৃতীশ্বর শিব আছেন। এই খ্বাট কাণীর আর 

পাঁচটী পবিত্র ঘাটের একটা। বরুণা সঙ্গমের নিকটে বিষণণ পাদোদক তীর্থ, শ্বেতদ্বীপ তীর্থ, 

ও বরুণেশ্বর আছেন। প্রতি ভাদ্রমাসে বরুণ সঙ্গমে ল্লান ও দর্শনের জন্য যাত্রীর ভীড় হয় 

কিন্ত মহাবারুণীর সময় ভয়ানক ভীড় হইয়া থাকে। 

মহাত্ব্য প্রমাণ 
টি কর্তা ব্রহ্মা বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গম স্থলে “সঙ্গমেশ্বর” শিবলিঙ্গ স্থাপিত করেন। (লিং 

পুং)। মাঘ মাসের শুক্লা সগ্তমীতে কেশবাদিত্যের পূজা করিলে শত জন্মের পাপ বিনষ্ট হয় 
(স্বন্দ পুই ১, ভাদ্র মাসের শুরু! একাদশী, দ্বাদশী ও পূর্ণিমার দ্রিন বরুণাসঙ্গমে স্বান করিলে 

পিশাচের জন্ম হয় না এবং পিগু দান করিলে পিতৃ পুরুষগণ মুক্ত হইয়া যান ( স্বন্দ পুরাণ)। ভাদ্র 

শুরু! দ্বাদশীতে বিষণ, পাদোদক তীর্ঘে গিয়া বলিবামন জিউর ও আদিকেশব জিউর পুজা 
কর! উচিত তগবান শিব রাজা দেবদাসকে কাশী হইতে তাড়াইবার জন্য বিষ্ণ,কে মন্দরাচল 

* পর্বত হইতে কাশীতে পাঠাইলেন। কাশীতে আসিয়া প্রথমে বিষু বরুণা ও গঙ্গার সঙ্গমে 

গিয়। হাত পা! প্রক্ষালন করিয়! সচৈল স্নান করিলেন, সেই দিন হইতে &ঁ স্থান পাদোদক তীর্থ 

বলিয়া! বিখ্যাত হইল। বিষ্ণু এ স্থানে নিজের স্বরূপ পুজা করিলেন, সেই মুর্তি আদিকেশবের 

নামে বিখ্যাত হইল। বিষণ নিজে পূর্ণ স্বরূপ হইয়া কেশরীরূপ ধারণ করিয়। সেই খানেই 
স্থিত হইলেন এবং একটা ক্ষুদ্র অংশ লইয়া! কাশীতে প্রবেশ করিলেন। গরুড় ও লক্ষ্মী & 
স্থান হইতে উত্তরে কিছু দূরে গিয়া অবস্থান করিলেন। পাদোদক তীর্থ হইতে দক্ষিণে শঙ্খতীর্থ 

তথা হইতে আর একটু দক্ষিণে চক্রতীর্থ, গদাতীর্থ, পদ্মতীর্ঘ, গরুড়তীর্ঘ, নারদতীর্থ, গ্রহলাদ 
তীর্থ ইত্যাদি অবস্থিত রহিয়াছে । (শিব পুং)। 

ব্রিলোচন মন্দিরের ঠনধত কোণে একটি ছোট মন্দিরের ভিতর বারাণসী দেবী বিরাজ 
করিতেছেন, এই মন্দিরের পশ্চিম কুনুঙ্গিতে ৫৬ বিনায়কের একটী বিনায়ক প্উদ্দস্ত বিনায়ক” 
আছেন। (শিব পুং) 

কান্দীর প্রধান দৃশ্য-( ঢুন্িরাজ গণেশ, ইহাকে কাশীতে সর্ধাগ্রে পাঠান 
হয়, ইনিই কাশীর রক্ষক। বিশ্বনাথের মন্দিরে যাইবার গজিতে ঢুকৃতেই ইহার একটা ছোট 
মন্দির আছে, তাহার তিতর ইনি বিরাজ করিতেছেন। প্রবাদ আছে যে ইহার পৃজ! সর্বাগ্রে 
না করিলে যাত্র! সফল হয় না। অবপূর্ণার মনির--( মন্দিরের চারিধারে অনেক দেবদেবীর 
মুর্তি আছে) অবিমুক্রেস্থর শক শীবিশ্বনাথ জিউর মন্দির, শিব-সতা৷ (মন্দিরের ভিতরেতেই ) 
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(৯) 

জ্ঞানবাপীর জ্ঞানকৃপ-_( রদ্ররূপী ঈশান নিজ ত্রিশূল দ্বারায় এই কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন ) 
হর পার্বতী, হনুমান জিউর মন্দির-_-এই মন্দিরের ভিতর অক্ষয় বট, বিশ্বেশ্বরের পুরাতন 
মন্দির, ইহা মস্জিদ সংলগ্ন; তারকেশ্বর। কাশী করওয়াট, বিষ্ণুর চরণ পাদুকা ; 
মণিকর্ণিকা (প্রবাদ আছে যখন মহাদেব সতীদেহ স্কন্ধে করিয়! উন্মন্ের ন্যায় চতুর্দিকে ঘুরিয়া 
বেড়ান এবং বিষুঃ সেই সতীদেহ নিজ চক্র দ্বারা কাটিয়া ফেলেন, সেই সময়ে সতীর কর্ণের 
মণিকুগুল কাটিয়া! এই স্থানে পড়ে, সেই হইতেই ইহার নাম ভ্ইল মণিকর্ণিক! ) চক্রতীর্থ ; 

আত্মাধীরেশ্বর ; সঙ্কটাদেবী ; বিন্ধ্যাচলদেবী; বৃহস্পতি গুরু নাগেশ্বর, বেণীমাধৰ ( এইস্থানে 

মুসলমানী ধ্বজ! আছে, ইহাকে লোকে বেণীমাধবের ধ্বজা বলে; পঞ্চ গঙ্গা; তৈলঙন্বামীর 
মুর্তি; কালভৈরব (ব্রঙ্গার গর্ব খর্ব করিবার জন্য মহাদেব নিজের শরীর হইতে কালউৈরবের 

স্ষ্টি করিয়াছিলেন; কাশীতে ইনি কোটালের নামে বিখ্যাত, ইনি ছুষ্টের দমন করেন) বৃদ্ধ- 

কালেশ্বর ; দগুপাণিতৈরব, বিষমভৈরৰ; ভ্রিলোচন + বড়গণেশ ; কাশীদেবী ; মানমন্দির 

বিশালাক্ষি ) দশাশ্বমেধ ঘাট ( এখানে ব্রঙ্ধা দশ অশ্বমেধ বজ্ঞ করিয়াছিলেন ) শীতলামাতা ; 

চৌষট্রীদেবী ; কেদারেশ্বর ; হরিশ্ন্দ্রঘাট ; (রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথ! ফর্ববসাধারণে অবগত 

আছেন; ইনি নিজের স্ত্রীপুত্র বিক্রয় করিয়া সত্যধর্্ম পালন করিয়াছিলেন ) মানেশ্বর ; 
তিলভাগ্ডেশ্বর (ইনি প্রতিদিন তিল তিল বাড়েন) ছুর্গাদেবীর মন্দির ; চিন্তামণি গণেশ ॥ 
ভাস্করানন্দ স্বামীর আশ্রম? হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয় ; অসীমাধব ; বটুকতৈরব ; কামাখ্যাদেবী ? 
বৈদ্যনাথ ; রামকৃষ্জদেবাশ্রম ; জগৎগুরু শঙ্করাচাধ্যের অদ্বৈত মঠ? সূর্যাকুণ্ড, লক্ষীকুণ্ড; নাগকৃপ ; 

অমৃতকুণ্ড ; পিশাচমোচন ; কুইন্স কলেজ ( 09997,8 0911969 ) ভিক্টোরিয়। পার্ক) সঙ্কট 

মোচন ( অতি উত্তম রমণীয় স্থান); অসীতে তুলসীদাসের স্থান; রামমন্দির (যে মন্দিরের 

জন্য গতর্ণমেণ্টের সহিত দাঙ্গা! হইয়াছিল ) জগন্নাথজিউর মন্দির; পঞ্চতীর্ঘ; অসীসঙ্গ; 
বরুণা সঙ্গ ম ; পঞ্চগঙ্গা ; মণিকর্ণিক1 ; দশাশ্বতেমেধ ; এই পাঁচটা স্থানকে 
পঞ্চতীর্থ বলে। মানমন্দির ধন্বস্তরীকৃপ ( এখানকার জল খুব স্বাস্থাকর ) ইত্যাদি । 

গয়া 
গয়' হিন্দুর পরম পবিত্র এবং প্রধান তীর্থ। (প্রাচীনকালে, দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত ইহাকে 

মগধ বলিত। সে সময় জরাসন্ধ রাজ! এখানে রাজত্ব করিতেন) এই স্থানে পিতৃপুরুষ- 
দের নামে পিগু দান করা হয়। শৈলমালার শোভাই গয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য । রামশিলা, 
প্রেতশিলা, ব্রহ্মযোনি, ইত্যাদি পাহাড়ের দ্বারা ইহা৷ বেস্টিত। সমস্ত পর্বতের শিখরেই দেব 
দেবীর মন্দির আছে । রামশিল। ৩৭২ ফিট উচ্চ। ইনার উপরে উঠিবার সিড়ী আছে। 

প্রেতশিলার উপরে জগৎ বিখ্যাত মহারাণী অহ্ল্যাবাইয়ের নির্মিত মন্দির আছে। বৌদ্ধ 
সাহিত্যে ব্রহ্মযোনি পর্বতের বিষয়ে লেখা আছে যে গৌতম বুদ্ধের স্থৃতি অক্ষুণ্ণ ও চিরস্থায়ী 

রাধিবার জন্য সম্রাট অশোক ইহার শিখরের উপর একটা স্তূপ নির্মাণ করিয়াছিলেন । 
২ 



( ১০ ) 

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ তাহার চিহ্নমীত্র নাই । ফন্ত নদী গয়া তীর্থের চরণ ধৌত করিয়া 
দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে । ইহা একটী পাহাড়ী নদী বিশেষ; ইহাতে জলের 
পরিবর্তে মরুভূমি সদৃশ কেবল বালুকা রেণু দেখিতে পাওয়! যায়। ইহাপ্প তটে বিস্তর 
দেব দেবীর মন্দির আছে তাহার ভিতর বিষুপাঁদ মন্দিরই সর্বশ্রেষ্ঠ । ইহারও নির্মাণ কর্তু সেই 

আমাদের বিশ্ববিখ্যাত পুণ্যময়ী মহারা'ণী অহল্যাবাই ৷ বুকানন সাহেব বলিয়া! গিয়াছেন যে 
উক্ত পুণাময়ী মহারাণী মন্দির নির্মাণের জন্য ৪৬ লক্ষ টাক! দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 

৯ লক্ষ টাক! এই বিষ্ণপাঁদ মন্দির প্রস্তুত করিতে খরচ করা হয়, আর বক্রী টাকা ব্রাহ্মণদের 
দান করা হয়। গয়ায় অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে যাহার দ্বারায় ইহার প্রাচীনত। 

ও এ্তিহাসিকতা প্রমাণিত হইতেছে । ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ যে গয়ায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম 

খুব ঝগড়া হইয়াছিল । 

€রল- গয়া ষ্টেশন ই, আই, রেলওয়ের গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইনের একটী বড় জংসন। 
চতুর্দিক হইতে এই স্থানে লাইন আসিয়াছে যথা মোগল সরাই, গোমা, আসানসোল, পাটনা 

এবং কিউল। মৌললসন্রাই ও পাটনা জংসন হইতে যাহারা এখানে আসেন তাহাদিগের 

বিশেষ স্ৃবিধা। কারণ পাঁটনা স্টেশনের পরেই “পুনপুন” ষ্টেশন এবং মোগলসরাই 

| জংসন হইতে আসিতে হইলে রাস্তায় শোন ইষ্ট ব্যাঙ্ক (9০79 7596 1১871: ) ষ্টেশন 
পড়ে এবং এই স্থানে প্পুনপুন” নদী আছে। তাৎপর্য এই যে গয়ায় পিও দান করিতে 

, হইলে প্রথন্স “পুনপুন” নদীতে পিগু দান করিতে হয়। উভয় স্থানেই থাকিবার জন্য 

রায় কূর্ধ্মল বাহাছরের ধর্মশালা আছে। গয়া ষ্টেশন গয়। সহরের ভিতরে। ্রেশনের 

গায়ে অর্থাৎ ষ্টেশন 'ফটকের ঠিক সামনে রাঁয় বাহাদুর হূর্ধ্যমল ঝুঝুনওয়ালার ধর্মশীলা ; 
এই স্থানে যাত্রিদের থাকিবার খুব সুবিধা । ষ্টেশন হইতে প্রায় ১ মাইল দূরে রায় বাহাদুর 
ঝুনঝুনওয়ালার আর একটা ধর্মশালা আছে, ইহা “বড় ধর্মশালা৮ নামে বিখ্যাত। ষ্টেশন 

হইতে বড় ধর্মশালায় যাইবার গাড়ী ভাড়া ॥০ আট আনা মাত্র । গয়ালী পাগারাঁও যাত্রি- 
দের নিজ বাঁসায় থাকিতে দেয়। ষ্টেশনে তাহাদের লোক পাগ্ডার নাম বলিয়৷ চিৎকার 

করিতে থাকে । সাবধান ইহা সর্বসাধারণে বিদিত যে ধূর্ত ও বদমাইস লোক সকল 
বড় তীর্থ স্থানেই আড্ড! করিয়! থাঁকে। ইহাদের মধ্যে এমন অনেক দুষ্ট লোক আছে যাহার! 

পাগার চাকর সাজিয়া যাত্রিদের লইয়া! যায় এবং অন্য পাণ্ড1 বা অন্য কোনও জাতির দ্বারায় 

পিও দান করাইয়া স্থফল দিয়া থাকে । তাহাতে ঘাত্রিদের সকল গয়াকাধ্য পণ্ড হইয়া যায় 

অর্থাৎ নিক্ষল হয়। প্রাকৃতিক দৃশ্য-__ইহার চারিদিকে বড় বড় পাহাড়। রামশিল পর্বতের 
শিখর হইতে ইহার দৃশ্য অতি মনোহর। ইহার দক্ষিণদিক কিছু উচ্চ। নদী-_অনেকগুলি। 
পুনপুন, ফন্ধ, যমুনা, মোরহর ইত্যাদি সমস্ত নদিগুলিই দক্ষিণ হইতে উত্তরে প্রবাহিত হইয়াছে। 

গয়া জেলার দক্ষিণ সীমানা হইতে হাজারীবাগ জেলা আরম্ত হইয়াছে । এই স্থানে একটা 

পাহাড় আছে, ইহাকে কৌলেশ্বরী পাহাড় বলে। ইহার শৃঙ্গে কৌলেশ্বরী দেবীর মন্দির 

আছে। এই পর্বতের উপর দ্বাপর যুগের অস্তে প্রায় ৪৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিরাট রাজার নগর 



ছিল। পুরাতন কেল্লার সীমার চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া 

কৌরবদের সহিত বিরাটের যুদ্ধ হইয়াছিল। পাগুবেরা এই স্থানে ১২ বৎসর অজ্ঞাত বাস 
করিয়াছিলেন । অজ্জঞুন নিজ বাণের দ্বারায় একটা কুণ্ড নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই কুগ্ডে 
অগাধ জল আছে। 

বাযুপুরাঁণ এবং অন্য ধর্ম গল্পে লেখা আছে যে মুত পিতৃ পুরুষের আত্মার উদ্ধার করিতে 

হইলে গয়ায় পিগড দান কর! অত্যাবশ্যক, পিগ্ড দাঁন করিবার জন্য এখানে উপস্থিত ৪৫টা 

বেদী আছে। সর্বোপরি বিষ্ণপাদ । প্রাচীনকালে এখানে পিগ দান করিতে হইলে একটা 
বৎসর লাগিত। প্রতিদিন একটী করিয়! ৩৬* স্থানে পিগড দিতে হইত। বর্তমান সময়ে 

৪৫টী বেদীতে পিও দিতে হয়। এই ৪৫টীর অতিরিক্ত আর সমস্ত বেদীই লোপ হইয়| 

গিয়াছে । 

১ পুনপুন--পাদ পূজা 
২ ফন্তু 

৩ ব্রঙ্গ কুণ্ড 

৪ প্রেত শিলা 

৫ রাম শিল! 

৬ রাম কুণ্ড 

৭ কাগবলী 

৮ উত্তর মানস 
৯ উদ্দীচি 

১০ কনখল 

১১ দক্ষিণ মানস 

১২ জিহ্বালোল 

১৩ গদাধর জিউ 

১৪ সরম্বতী 

১৫ মাতঙ্গবাপী 

১৬ ধন্মীরণ্য -. 

১৭ বোধ্গঞ্ক। 

১৮ ব্রঙ্গ সরোবর 

(১১ 0) 

গয়াবেদীর পরিচয় 
১৯ কাগবলী 

২০ রুদ্র পদ 

২১ বিষুণপদ 

২২ ব্রহ্মপদ 

২৩ কাণ্তিকপদ 

২৪ দক্ষিণাগ্রি 

১৫ গর প্রত্যাগ্রি 

২৬ আহ্ং বনিয়াগ্নি 
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গয়া মহাত্ব্য | এ 
বায়ুপুরাণ-_গয্লান্থরের নাম হইতেই এই তীর্থের নাম “গয়া” হইয়া্ছ। গয়ান্থরের 

পিতার নাম ব্রিপুরাস্থর এবং তাহার ধর্দূপরায়ণা পতিব্রত। মাতার নাম প্রভাবত্তী ছিল । গয়াস্থুর 

অত্যন্ত বলবান ও দীর্ঘকায় ছিলেন। দৈত্যগুরু শুক্রাচার্ধ্যের নিকট বেদ, বেদাঙ্গ ধর্থশান্, 

যুদ্ধ ও অস্ত্রবিদ্যাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিয়াছিলেন। ইহার 
কঠোর তপস্যায় ভগবান্ বিষণ সম্তষ্ট হইয়| বর প্রদান করিলেন। যে কেহ ইহাকে স্পর্শ করিবে, 
সে সাক্ষাৎ বৈকুষ্ঠে গমন করিবে । কিছুকাল পরে মর্ত্যলোক ও যমলোক একেবারে শূন্য হইতে 
লাগিল। তখন ব্রহ্মা বিচলিত হইয়! দেবতাদিগকে সঙ্গে লইয়া বৈকৃে বিষ্ণুর নিকটে 
উপস্থিত হইলেন এবং সকল বৃত্তান্ত হুঃখের সহিত জানাইলেন। ভগবান বিষণ সকল দেবতার 

স্তুতি শুনি! ব্রহ্মাকে বলিলেন আপনি গয়াস্থরের পবিজ্র বিশাল শরীরের উপর একটা যজ্ঞ 

অনুষ্ঠান করুন। ভগবান বিষ্ণুর আজ্ঞ। পাইবামাত্র ব্রহ্মা গয়ান্থুরের নিকটে গিয়া যজ্ঞ 

কামনায় তাহার বিশাল শরীর এই বলিয়া! প্রার্থনা করিলেন যে_-তাহার পবিত্র শরীর ভিন্ন 

তাহাদের যজ্ঞ সমাধা হইতেছে না। পরম ধার্মিক পরার্থপরায়ণ গয়ান্থর ব্রহ্মার এবস্বিধ 
প্রার্থনায় নিজ শরীর ষজ্ঞের জন্য প্রদান করিলেন। এবং ব্রহ্গাও তাহার পবিত্র শরীরের 

উপর যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া! দিলেন। গয়ান্মুরকে চাপিয়া রাখিবার চেষ্টা দেবতাদের পূর্ব হইতেই 
ছিল, অতএব দেবতারা গয়ান্থরের শরীরের উপর তাহাদের পূর্ণশক্ি ও বল লইয়া 

' আবিভূতি হইলেন, তথাপি চাপিয়া রাখিতে সমর্থ হইলেন না, যজ্ঞ আরম্ভ করিতেই গয্নাস্থুরের 

শরীর নড়িতে লাগিল, তখন দেবতাগণ ও ব্রহ্মা সকলে মিলিত হইয়| তাহার মস্তকের উপর ধর্ম 
শিলা! স্থাপন করিলেন। (পুরাণে কথিত আছে মরীচি খধির পত্রী ধর্ব্রতা অত্যন্ত পতিব্রতা স্ী 

ছিলেন, এক দিবস তিনি পতির চরণ সেবা করিতেছিলেন ইত্যবসরে ঝধির পিতা স্বয়ং ব্রঙ্গা 
সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ধর্মত্রতা পতির পদসেবা ছাড়িয়া তৎক্ষণাৎ শ্বশুরের 

সেবায় মনযোগ করিলেন। যখন মরীচি-খাধির নিদ্রাভঙ্গ হইল, দেখিলেন তাহার স্ত্রী 

তাহার পদ সেব! ছাড়িয়া দিয়াছে, তখন ুদ্ধ হইয়া পত্বীকে শাপ দিলেন, “পাথর হইয়া 

যাও”। শাপ দিবা মাত্র ধর্শব্রতা কাপিতে কীপিতে এবং ভগবানকে ম্মরণ করিতে করিতে 

পাথর হইয়া গেলেন; সেই শিলাই এই ধর্ম-শিল! ) এই শিলা গয়াসুরের মস্তকোপরি স্থাপিত 

হইবার পরও তাহার শরীর নড়িতে লাগিল। তখন সমস্ত দেবতার! পুনরায় ভগবান্ 
বিষ্ণুর নিকটে গিয়া ব্যাকুল হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। তগবান্ বিষু সেই সমস্ত 

দেবতার সহিত স্বয়ং গয়ান্থুরের শরীরের উপর তর করিয়া! গদাথাতে তাহার শরীর 

নিম্পন্দ করিলেন। গয়ান্থরের মৃত্যুর সময় ভগবান গয়ান্গরকে বর চাহিতে বলিলেন, 
তখন সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া গয়াস্ুর বর চাহিলেন, “ভগবান্ যে স্থানে আমার মৃত্যু হই- 

য়াছে সেই স্থানেই যেন আমি শিল! হইয়া থাকি। হে ভক্তবৎসল, সেই শিলার উপর 

যেন আপনার শ্রচরণ স্থাপিত হয়। আর যে পর্যন্ত চন্ত্র, সুধ্য ও তারকা-মগ্ুল বিদ্যমান থাকিবে 

সেই পধ্যন্ত ব্রন্গা, বিষ ও মহেশ্বর আমার এই শিলা-শরীরে অধিষ্ঠান করুন। আর যে কেহ 
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এই স্থানে পিগুদান ও তর্পণ করিবে তাহার পিতৃপুরুষ সমস্ত পাপ হুইতে মুক্ত হইয়! 

বর্গে বাস করিবে । যে দিন ইহার বিপরীত হইবে সেই দিন এই ক্ষেত্র এবং এই শিলার নাশ 

হইবে। প্রভো এই ক্ষেত্রের নাম গ্াক্ষেত্র হইবে ।” তথাস্তর বলিয়৷ ভগবান বিষুঃ 
.নিজের পাদপক্স গয়ান্থরের মন্তকে স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে মন্থুরের শরীর শিলাতে 

পরিণত হইল । 
০0) এ রড পা ০০৮ আগ ৯ 

বিষুপাদ মন্দির। 
এই মন্দিরে যাইতে হইলে নয়াগট়ির ফটক হইতে হীাটিয়৷ যাইতে হয়, ইহা ব্যতীত 

অন্ত কোনও প্রশস্ত রাস্তা নাই। ঘোড়ার গাড়ী ও মটর গাড়ী শ্মশান ঘাট পধ্যন্ত বড় 

রাস্তার উপরে যায়। এই বিষুপাঁদ মন্দিরের খুব নিকটে, (দক্ষিণদিকে ) শ্রীবিষু 

তগবানের মন্দির খ্যাতনা'ম। ইন্দোরের মহারাণা অহল্যাবাই সন ১৭৬৬ খুষ্টাবে নিন্মাণ করাইয়! 

ছিলেন। মন্দিরের কারুকার্য দেখিবার উপযুক্ত । এ ঞ্জাতীয় পাথরের এত বড় মন্দির 

কোথাও নাই । এই মন্দিরের সভা-মনির খুব প্রশস্ত-_বিচিঞ্জতা এই যে সকল সময়ই 

ইহা হইতে টপ টপ করিয়া জল পড়ে, প্রবাদ আছে যে, কোনও তীর্থের না 

উচ্চারণ করিয়া হাত বাড়াইলে ছুই এক ফোঁটা জল হাতে নিশ্চয়ই পড়িবে। অগ্রে 

শ্রীবিষ্ণর চরণ চিহনটী স্থুরক্ষিত করিয়া তাহার পর মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছে । চরণ 

চিহনটী দীর্ঘে ১৩ ইঞ্চি; ইহার আঙ্কুলগুলি উত্তরাভিমুখ। এই চিহ্কের চতুর্দিকে এক 

ফুট উঁচু পাথরের আল্সে দেওয়া আছে। এই মন্দির ফন্তু 'ও মধুশ্রবা নদীরপারে অবস্থিত। 
পূর্বদিকে সদর দরজার ঠিক সামনে শ্রীহন্ুমান জিউর একটী বিশাল মূর্তি আছে। 
মন্দিরের ঠিক উত্তর দিকে মছারাণী 'অহল্যাবাইয়ের নিজ মূর্তি ও মন্দির | 

সুর্যাক্ুণ্ড-_বিষুপাদ মন্দির হইতে উত্তর পশ্চিমে সৃর্ধাকুণ্ড নামে একটী বিশাল 

পুষ্করিণী আছে। ইহার চারিধার পাথরের তৈরী উচু দেয়ালে ঘেরা, ইহার দক্ষিণ দিকে 
দক্ষিণ মানস, মধ্যে কনথল এবং উত্তর ভাগে উরুচী-কুণ্ডের মামনে পশ্চিমদিকে সুর্যের 

চতুতুজ মুর্তি আছে। এই স্থানে চৈত্র ও কার্তিক নাসের শুক্লা অষ্টমীর দিন ও মণী-ব্রতে 

থুব মেলা হয়। 

উত্তর মানস ও রামশিল-হ্ধ্যকৃণ্ডের দক্ষিণ দিকের পথটী কৃষ্ণ দ্বারিকা 
হইয়। দক্ষিণ 'দরজার বাহিরে ব্রহ্গ সরোবরের দিকে চলিয়া গিয়াছে । উত্তর মানসের রাস্ত। 

সোজ! চক হইয়া রামশিল! পাহাড়ের দিকে গিয়াছে । হৃর্ধ্যকুণ্ড হইতে উত্তর মানস প্রায় 

এক মাইল । উত্তর মানস সরোবর সাহেরগঞ্জ শহরের নিকট । এখানেও পিগড দান করা হয়। 

উত্তর মানস হইঢত রামশ্শিলী সাহেরগঞ্জ চক হইতে প্রায় ৩ ফার্লং 
সোজা উত্তরে যাইলে বড় রাস্তার উপর একটী ফটক দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানটা 
দুঃখহরণ দেবীর নামে বিখ্যাত । এই ফটকেতেই দেবীর মৃত্তি বর্তমান। 



দশরথের মৃত্যু হয, (সেই সহ হা জানকী এই স্থানে শ্বশুরের পিগদান রিয়াছিলেন এবং. 
রাজা দশরথ হাত বাড়াইয়! 'পিও গ্রহণ করিয়াছিলেন। ফন্ত মিথ্যা সাক্ষী দিয়াঁছিল 
বলিয়৷ জানকী তাহাকে পঅস্তঃসলিল! হও” বলিয়। শাপ দিয়াছিলের্স। অক্ষয় বটকে 
তাহার সত্যবাদীতার জন্য অক্ষয় হইবার বর দিয়াছিলেন। 

ব্লাসশিলা-ছ: থহরণী দেবী স্থান হইতে প্রায়. ১ মাইল'দূরে ট্েলের গোলের নিম 

দিয়া রাম-শিলা পর্য্যস্ত একটা রাস্তা গিয়াছে; রেলের পোল পার হইয়াই কাগবলী দেবীর 

মন্দির । এখানেও পিগুদান করিতে হয়। বিষুপাদ মন্দির হইতে এই স্থান প্রায় তিন মাইল 
দূরে অবস্থিত । রাম-শিলাঁয় উঠিবার জন্য টিকারীর রাজ! র্ণবাহাছুর সিংহ ৩%৭টা সি'ড়ী নির্মাণ 
করাইয়! দিয়াছেন। পাহাড়ের উপর পাতালেশ্বর শিব ও শ্রীরাম লক্ষণের মন্দির আছে। 

০প্রতশ্শিল। প্রেতশিলা পাহাড় রামশিল! হইতে প্রায় তিন ক্রোশ অর্থাৎ ৬ মাইল 
দুরে '্বস্থিত। পাহাড়ের নীচে ব্রতকুণ্ড নামে একটা পু্ধরিণী আছে, ইহার চারি পাসের ঘাট 
বাধান । এস্থানে মান ও তর্পণ করিয়া পিগুদান করিতে হয়। এই স্থানে পিগুদান করিলে মৃত 
প্রেতষোনি হইতে উদ্ধার হইয়া যায়। এখানকার পাগাকে “ধামী” অর্থাৎ “প্রেতিয়া” বলে। 
প্রথম পিও প্রেত শিলায় দিতে হয়। তাহার পর রাম শিলায় পিগুদান করিতে হয়। অপঘাত 

মৃত্যু হইলে প্রেত শিলায় পিগড দেওয়া উচিত । এখানেও রায় কুর্যমল ঝুনঝুনওয়ালার 
একটী ছোট ধর্মশাল। আছে। পাহাড়ে উঠিতে হইলে ৪*০ সিড়ী উঠিতে হয়। 

পাহাড়ের উপরে মণ্ডপের নীচে পাথরের উপর তিনটা স্বর্ণ রেখ অঙ্কিত আছে, ইহাকে 
লোকে ব্রহ্মার লিপি বলিয়া থাকে। 

অক্ষক্স 'বট-শ্রীবিষুপাদ এবং ব্রহ্মষোনির মাঝামাঝি স্থানে অক্ষয় বট বিরাজমান । 

ইহার পশ্চিমে নিকটেই রুক্িণী কুণ্ড ( পুক্করিণী ) এই জায়গায় শেষ পিগদান করিতে হয় এবং 
এই স্থানেই বট বৃক্ষের তলায় পাণ্ডারা যাত্রীদের (যাহারা পিগুদান ও গয়াশ্রা্ধ করিতে 

আসিয়াছেন ) সফল দেয় অর্থাৎ বলে ষে ““তোমার গয়াকার্ধ্য সফল হুইল” । বাদ আছে 

যে এই বুক্ষ ত্রেতা যুগ হইতে এই স্থানেই বর্তমান আছে। 

মঙ্গলা। ৫গীরী-_অক্ষয় বট হইতে কিছু পূর্বে ক্াদি মারা মক্গলা গৌরীর মন্দির । 
প্রায় ১২৫টা সি'ড়ী উপরে উঠিবার পর আদি মায়া মঙ্গলা গৌরী (স্প) দর্শন হয়। 
অনুষ্ঠান ও পাঠাদি করিবার জন্ম এই মন্দিরের সংঞ্জম একটা মণ্ডপ অর্থাৎ দালান 
আছে। এই মন্দিরের উত্তর দিকে জনার্দিন ভগবানের মন্িী। 

৩ অক্গাতযোনি-_বঙ্গবোনি পাাড় বিসুপাদ হইতে রী ১ মাইল ্র। ই উপর 
উঠিতে: হইলে &২৪টা.. সিঁড়ী উঠিতে হয়, এই সি' ভীব্ীলি ইন্দোরে ফারাজ! তৈয়ারী- 

করাইয়। দিয়াছেন 1: ্েীড়ের উপর ছুইটা সংকীর্ণ গর্ত আছে, ইহা মাতৃযোনি নীর্মে: 
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প্রসিত্ষ। জন ক্রুতি এই ফে__এই ছুইটা গুহার মধ্য ধ্য হইতে গার 1 
ভবে গমনাগমন_ [জন নৃতা) হইতে মুক্ত হইয়া যায়। প্রধাদ আছে-+যে ব্শিষর রর 
সে এই গুহা পাঁর হইয়া যাইতে পারে না। 

বুস্বগঞ্প1-_গয়ার একটা উপনগরকে বুদ্গ়! বলে। এই স্থান গলা হইতে ৭ মাইল দুরে 
নিরঞ্জনা নদীর তীরে অবস্থিত। ইহার প্রাচীন নাম উরুবিষ ছিল।' বৌদ্ধরা দ্ধদেবের স্থতির জন্য 
নি্লিখিত এই চারিযটা হ্থান পবিত্র বলিয় মানে ( ১) কপিলাবন্ত বদ্ধদেবের জন্মস্থান (২) উরুবিধ 
যেখানে বুদ্ধদেব সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ( ৩) বারাণসী যে স্থান হইতে বুদ্ধদেব নিজের ধর্ম 

প্রচার করিয়াছিলেন এবং (৪) কুশীনগর যেখানে বুদ্ধদেব নিরব প্রা হইয়াছিলেন। বুদ্ধদেব 

মুক্ত হইবার মানসে রাজা, রাজভবন এবং আত্ম পরিজন, কুটুম, সর্বন্থ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসীদের 

মধ্যে জ্ঞানোপার্জন করিবার নিমিত্ত লালায়িত হইয়া! ঘুরিয়া' বেড়াইতে লাগিলেন। কিন্ত 
তাহার হৃদয়ের তৃষ্ণা কোথাও তৃপ্ত না হওয়ায় অবশেষে বুদ্ধ গয়ায় উপস্থিত হুইলেন। 
এখানে উপস্থিত হইয়া! উরুবিষ্ব গ্রামে ষড়-বাধিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহাতেও তাহার 

শাস্তিলাভ হইল না! ; তখন তিনি নিরঞ্জন! নদীর জলে স্নান করিয়! গেহের ক্লান্তি দূর করিলেন এবং 
সুজাতা নায়ী একটী কন্যার হাতে অন্ন তোজন করিয়া তৃণ্ত হইগেন। তাহার পর বোধী বৃ 

প্রাণ ত্যাগ করিবার সংস্কল্প করিয়! সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইলেন। 
সেই কারণে উর্লবিৰ গ্রামকে বুধগয়া (বুদ্ধগয়! ) বলে। বুধগয়ার মন্দির তুগর্ভে প্রোথিত ছিল, 
কেবল কলস (মাথার চূড়া ) বাহিরে দেখিতে পাওয়া যাইত। ১৮৮১ সালে গবর্ণমেপ্টের 
( 00%৪172968 ) সহায়তা ও অনুগ্রহে ইহার উদ্ধার সাধন কর! হইয়াছে । এই মন্দিরটী 

১৭* ফিট উচ্চ, মন্দিরের পশ্চিমে একটী অশ্ব গাছ আছে, ইহাকে লোকে সত্যযুগের 
একটী গাছের শাখা বলিয়া প্রবাদ দেয়। এই স্থানে শাঁ্যমুনি (বুদ্ধদেব ) ৩৬ দিন পর্য্ত 
অনাহারে পূর্বাভিমুখ হইয়া তপস্যা করিয়াছিলেন এবং ম্নির্ধাণ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
এই বৃক্ষের সন্নিকটে বজ্ঞাসন! দেবীর মুর্তি আছে। এই: বৃক্ষের দক্ষিণ দিকে হিন্দুগণ পিতৃ- 
পুরুষের পিগুদান করিয়! থাকেন। এই স্থানে আজও দেবের ৃি স্থাপিত রহিয়াছে। 
শাক্যমুনির (বুদ্ধদেবের ) বিশাল প্রস্তর মৃততি পূর্বার্ধ হইয়া বৃলিয়! আছেন। মৃত্তির গায়ে সোনার 
পাত দেওয়া আছে। ২৩০০ বৎমরের অধিককাল এই দির নির্শিত হইয়াছে । বৌদ্ধেরা 

সচরা্ঠর এখানে বেড়াইতে আসিয়া থাকেন। মন্দিরের ক্ষিণে একটা পুষ্করিণী আছে, এই 

পু্করিমীটাকে লোকে বুদ্ধ কুণ্ড বলে। শাক্যমূনি কথনও কখনও এই কুণ্ডে ্নান করিতেন। 

এই মন্দিরের প্রায় ১৫* হাত দুরে কোনও রাণীর নিশ্মিত একটা জগ়াথের মন্দির আছে । উত্ত 
মন্দিরের সমঘ্ত খরচ সেই রাননীই দিয়া থাকেন। বুদ্ধগয়ার মহস্ত মহারাজ অতি সঙ্জবন এবং সরল 
প্রকৃতির বোক। মহস্তের গণি শ্রীমদ্জগদৃুয শঙ্বরাচার্যের স্থাপিত, কারণ যখন তিনি বৌদ্ধ- 
গধকে ধর্মবিচারে পরাজয় করিলেন সেই সময়ে এই গদীর স্থাপনা করেন। £য কেহ ই. 
করিলেই মত জীউ সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায়ে বুদ্ধ দেবের মন্দিরও মহস্ত জীউর অধীনে ৮ 

ধনাতন-ধর্্ম অনুসারে এখানেও, পিগদান করা, হয়।.:মন্দিরের ';নিকটে রড 
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একটা ছোট গ্রাম আছে, এখানে খাবার জিনিস, ছুধ, ঘি, ইত্যাদি সত মূল্যে পাঁওয়া 
ষায়। মহন্ত জিউর তরফ হইতে সদাত্রত দেওয়া হয়। এখানে সরকারী 5 থানা ও 

পোষ্ট আপিস আছে। 

গয়া ষ্টেশন অথবা ধর্মশাল! হইতে বুদ্ধগয়া যাইবার জন্য গাড়ী টা ইত্যাদি 
পাওয়া যাঁয়। যাওয়া আসার তাড়া ৩॥* টাকা হইতে অধিকস্ত ৪২ টাকা পর্ধ্স্ত। কিন্ত 
পিতৃপক্ষের দিনে কিছু অধিক দিতে হয়। 

রাজগিরি। 
বিহার প্রান্ত হইতে ১৪ মাইল দক্ষিণে, কিছু পশ্চিমে এবং বখতিয়ারপুর রেলওয়ে 

ষ্টেশন হইতে ৩২ মাইল দক্ষিণে পাটন৷ জেলার অন্তর্গত রাজগৃহ তীর্থ। বিহার লাইট 
রেলওয়ে বখতিয়ারপুর হইতে রাজগৃহ কুণ্ড ষ্টেশন পর্যন্ত যায় 

মহুয়াবাগ হইতে পশ্চিমে ছুই মাইল রাস্তা বড় গাঁর দিকে গিয়াছে, ইহাকে এ 
স্থানের লোকেরা কুস্তিনপুর বলে। এই স্থানে রুক্মিণীর পিতা ভিম্মকের রাজধানী ছিল । পুরাণের 

দ্বারায় প্রমাণিত হইতেছে ষে বিদর্ভ দেশে কুস্তিনপুর নামে একটী নগর ছিল। (কিন্তু ৰিদর্ভ 

দেশের শাসনকর্তা ছিলেন মহারাজ ভীম্মক )। 

রাঁজগৃহ হইতে ৮ মাইল দূরে বড়গ্রাম জরাসন্ধের রাজধানী ছিল। এই স্থানে প্রাচীন 

বৌদ্ধ মন্দির আছে। কোন নির্দিষ্ট সময়ে এখানে বৌদ্ধ যাত্রীরা আসা যাওয়া করে। 

রাজগৃহে সরশ্বতী নদী আছে। এই নদীটা বৈভার পর্বতের পূর্ববোত্তর ব্রহ্মকুণ্ডের পূর্ব হইতে 
আসিয়া উত্তর দিকে চলিয় গিয়াছে । ব্রহ্গকুণ্ডের নিকটে সরম্বতীকে প্রাচী সরস্বতী বলে। 

যাত্রিদের প্রথমে এই স্থানে স্নান করিতে হয়। সরম্বতী কুণ্ড হইতে পশ্চিমে বৈভার পর্বতের 

পূর্বোত্তর গ্রামের নিকট মার্কণ্ডয় ক্ষেত্র। সরস্বতী কুণ্ড হইতে ক্ষেত্র পর্যান্ত পাকা সিঁড়ী 
আছে। এই স্থানে সাতটা কুণ্ড আছে, ইহার মধ্যে ব্রহ্গকুণ্ড সর্ধপ্রধান। (১) মার্কণ্ডেয় কু 

(২) ব্যাসকুণ্ড (৩) গঙ্গাযমুনা কুণ্ড (৪) অনস্তনারায়ণ কুপ্ত (৫) সপ্তধিধার! (৬) কাশীধারা (৭) ব্রঙ্গ- 
কুণ্ড তৃতীয় কুণ্ডের ভিতর ( গঙ্গা যমুনা কৃণ্ডে) ইহার একটা ধারায় গরম জল এবং দ্বিতীয় ধারায় 

ঠাণ্ডা জল। আর সকল কুণ্ডের জলই গরম ( অনস্তনারায়ণ কুণ্ডের নাম রাজগৃহ মাহাত্য্ে 
উল্লেখ নাই ) সপ্তর্ষি ধারার উত্তর দক্ষিণে একটা বাওলী আছে এবং উহার পশ্চিম দিকে ৫টী ও 

দক্ষিণ দিকে দুইটা ঝরণা আছে। এই সাতটা ঝরণায় স্নান করিতে হয়; ইহা সপ্তধির 
নামে প্রসিদ্ধ । (১) অত্রী (২) ভরদ্বাজ (৩) কশ্যপ (৪) গৌতম (৫) বিশ্বামিত্র (৬) বশিষ্ঠ 

(৭) বমদগ্রি। কিন্তু রাজগৃহ মাহাত্ম্যে অত্রী ও কশ্যপের পরিবর্তে দুর্ধবাসা ও পরাশর তীর্থ 

লেখা আছে । বাওলীর পশ্চিম দেওয়ালে একটী শিলালিপি আছে; ইহা! পড়িলে বেশ 

বুঝা যায় যে. সম্বৎ ১৯০৪এ এই স্থান হইতে দশ ক্রোশ অন্তরে (পূর্বে) একটী 

লোক হৃহীর নিশ্দীণ করিয়াছে । বাঁওলীর দক্ষিণ ধারে কোন কারস্থের নিশ্মিত 
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সত খধির সাতটী পৃথক পৃথক মন্দির আছে। এই মন্দিরের নিকটেই ব্রদ্ধকুণ্ড। রাজগৃছের 

সমস্ত কুণ্ড অপেক্গ! এই কুণ্ডের জল অধিক গরম। এই কুণ্ডে জলের ধারে ব্রন্া, লক্ষ্মী ও 

গণেশের মূত্তি আছে। দক্ষিণ দিকে পাহাড়ের ঢালের উপর সন্ধাদেবীর একটা ছোট মন্দির . 
আছে। ইহার নিকটেই কেদার কুগু। পুত্রকামনা ব করিয়া জীলোকের! এই _কুণ্ডে স্বান_.. 

করেন। এই কুণ্ডের পশ্চিম দিকে বিষ্ণুর চরণ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। সরশ্বতী কু 

হইতে প্রায় ২০* গজ.দূরে আরও পাঁচটা কৃত আছে। যথা £-_ ্ট 

১ নীতাকুণ-. ইহার উত্তরে “হাটকেস্বর” মহাদেবের মন্দির 'আছে।৮৮:০42০১১ 
২ কুর্যাকু্. হাটকেস্বর হইতে উত্তরে। 4 ডিশ 280. 

৩ চন্ত্রকু্ত_ ধ-_ ২: 0 রর টড 
৪ গণেশকুণ্__ ধর হি 
৫ রামকুণ্ড-- বী-_ চি ক টি 

উক্ত সমস্ত কুণ্ত হইতে গরম জলের ঝরণ! পড়ে। রামকুণ্ডের একটী ঝরণার জল রগম, 

অন্যটার জল ঠাণ্ডা। রাজগৃহ-মাহাত্মে এ বিষয়ের কোন উল্লেখ নাই। 'বিপুলাচল পর্বতের 
গোড়ার শূঙ্গে একটা কুণ্ড আছে । এই স্থানে কোনও সময়ে মখদুম সাহেব বলয়! একটা মুদরূমান, 

সিদ্ধ পুরুষ থাকিতেন। সেই জন্য এই স্থানটী মুদলমান্দের অধীনে আছে। মুসলমানেরা ইহাকে 
'মখছুম কুণ্ত বলিয়া! থাকে। সরম্বতী কুণ্ড হইতে প্রায় দেড় মাইল উত্তরে, এই সরম্বতীকে 
বৈতরণী বলে। এই স্থানে গো দান এবং পিগড দানও করা হয়। সঙ্কল্লের জনা এই স্থানে এক 

আনায় একটা বাছুর কিনিতে পাওয়! যায়। গোয়ালার! সঙ্কল্প করাইয়া বাছুর ফেরত 

লয়। এই স্থান হইতে চারি শত গজ দূরে ( উত্তরে ) এই মরম্বতীকে শালগ্রাম কুণ্ড বলে। ইহার 

ূর্ধ্ব দিকে একটা ছোট মন্দিরের ভিতর ধন্মেশ্বর মহাদেব আছেন; ইহার পূর্ধে ভরত কুপ, 
অনেক গুণি সিঁড়ি ভিতরে নামিয়! তবে ন্নান করিতে হয়। এই কৃপের নাম রাজগৃহ-মাহাত্যো 

উল্লেখ নাই। সরম্বতী কুণ্ড হইতে দক্ষিণে বানরী কুণ্ড বলিয়া একটী ছোট কুণ্ড আছে, ইহার 

জল লোঁকে কেবলমাত্র স্পর্শ করে । এই স্থানটাকে লোকে বানরীতরণ ক্ষেত্র বলে । এখান হইতে 

কিছু দূর দক্ষিণে গোদাবরী নামে একটী ছোট জোতধারা সরস্বতীতে আসিয়া মিলিত ইইয়াছে। 
এই নঙ্গমস্থল হইতে দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়ের উপর জ্বালাদেবীর একটী ছোট মন্দির আছে। 

বৈভার পর্বতের দক্ষিণ দ্রিকে ১১১৫১ গজ আয়তনে দোমভাগ্ডার নামে একটা গ্রহ 
আছে। এই গুহার পূর্বব ভাগে বুদ্ধদেবের একটা চতুন্মুখ মৃক্তি আছে। বকৌদ্ধগণ সোম- 

ভাগারকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া পুজা করে। এই স্থানে ৫৪৪ খুষ্টাৰের পূর্বে 
ুদ্ধদেবের সন্ুখে তাহার প্রায় ৫০* শত শিষ্য সমবেত হইয়া ধর্ম্সত! করিয়াছিল, ইহাই 
বৌদ্ধদিগের প্রথম ধর্মমসতা। 

রান্গৃছের পাহাড় প্রায় এক হাজার ফিট উচ্চ। এখানে শিলাজতু পাওয়া যায়। বৈতার, 
বিপুলাচল ( মহাভারতের চৈতক ) রত্বগিরি ( মহাভারতের খষিগিরি ) উদয় গিরি ও সোম- 
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গিরি এই পাঁচটা প্রধান পাহাঁড়। বৈতার পর্বতের উপর একটা পুরাতন মন্দির আছে, তথায় 
সোমনাথ ও সিদ্ধনাথ নামে দুইটা শিবলিঙ্গ আছেন। ইহার সন্গিকটে ৬ ছয়টা আৈন মন্দির আছে। 
মলমাঁসে হিন্দু যাত্রিগণ দর্শনের জন্য এখানে আসে । এবং জৈন মন্দির গুলিকে হিন্দু মন্দির 
মনে করিয়! পূজা দিয়া থাকে । সেখানকার চাকরেরা যাত্রীদের হিন্দু মন্দির বঙ্গিয়া শঠতা৷ করিয়া 

পয়সা লুণ্ঠন করে। মহাভারতে উক্ত আছে ষে এই প্টী পাহাড়ের মধ্যে জরাসন্ধের গিরি- 

ব্রজনামে রাজধানী ছিল। 

রাজগৃহের চতুর্দিক (প্রায় চারি মাইল ব্যবধানে ) প্রাচীর দ্বার! বেষ্টিত ছিল, এখনও 

তাহার ভগ্াবশেষ দেখিতে পাওয়! যায় । বাণগঙ্গার উত্তরে অনেক গুলি শিলালিপি আছে । 

ইহা অগ্যাবধি কেহ পড়িতে পারে নাই। রঙ্গভূমিও এই স্থানে অবস্থিত। লোক প্রবাদ 
আছে যে এই স্থানে ভীমসেন জরাসন্ধকে নিহত করিয়াছিলেন । 

€৮ কুণ্ডের নাম। 
১ রস্বতী কুণ ২১ বরাহ ভগবান ৪১ রদ্বাবল পাহাড়ের উপর 

_২ গোদাবরী তীর্থ ২২ বারিধারা কুণড তিনটা ধারা 
৩ সরস্বতী সঙ্গম ২৩ গঙ্গাতীর্থ ৪২ ব্রহ্মধারা 

৪ মার্কগেয় ক্ষেত্র ২৪ যমুনাতীর্থ ৪৩ বিষুধারা 

৫ উত্তরবাহিণী গঙ্গা ২৫ নর্মদা তীর্থ ৪৪ শিবধারা 

৬ বিভামণ্ডক শিব ২৬ মার্কত়্ তীর্থ ৪৫ নাম মতী 

৭ সরস্বতী তীর্থ ২৭ গৌতম কুগ্ড ৪৬ গৌতম কৃ 

৮ মাধব তীর্থ ২৮ যমদগ্নি কুণ্ড ৪৭ অহল্যাকুণ্ড 

৯ শাঁলগ্রাম তীর্থ ২৯ ভর্দ্বাজ কুণ্ড ৪৮ দ্রৌপদী কুণ্ড 

১০ শিলাতীর্থ ৩* ছুর্ববাস! কু ৪৯ কুস্তী কু 
১১ পঞ্চলিঙ্গ শিব ৩১ বশিষ্ঠ কুণ্ড ৫০ তারা কুণ্ড 

১২ কুস্ত প্রদর্শন শিব ৩২ পরাশর কুণ্ড ৫১ মন্দোদরী কুণ্ড 

১৩ কপর্দক শিব ৩৩ বিশ্বামিত্র কুণড ৫২ ব্যাসকুণ্ড 
১৪ ব্রতমোক্ষণ কুণ্ড ৩৪ কামাখ্য। কুগ্ড ৫৩ ধীত কুণ্ড 

১৫ ধর্েশ্বর শিব ৩৫ গণপতি কুগ্ড ৫৪ অগ্নি কুণ্ড 

১৬ মহাভবানী কু ৩৬ চন্দ্রমা কুণ্ড ৫৫ বাণ কুণ্ড 

১৭ ব্রন্গ কুণড ৩৬ সুর্য কুণ ৫৬ অশ্বিনী কুমার 
১৮ পাতাল গঙগা ৩৮ সীতাকুগ ৫৭ কৌশিকমুনি কুণ্ 

১৯ হংসতীর্থ কুগ্ড ৩৯ রত্বাবলপাহাড় হাটকেস্বর ৫৮ জরাসন্ধ ধাম। 

২* ভক্ষণ কুণ্ড ৪* খষ্যশ্দ পাহাড় 
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পাটনা (পাটলীপুন্র ) বাঁকীপুর। 
পাটনা ও বাকীপুর এই দুইটা ষ্টেশন একজে মিলিত হইয়া পান! জংসন (72%61)8 

7001506102 ) ষ্টেশন হইয়াছে । 

পাটনা হাওড়া ছ্েশন্ ( 20190, 368৯6100 ) হইতে ৩৩৮ মাইল পশ্চিমে । সিমুলতল! 

বৈদ্যনাথ আদি ষ্টেশন্ পাঁর হইয়া পাটনা জংসন একটা বড় ষ্টেশন্। পাটনা একটা পুরাতন 

সহর। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ইহার মহত্বের স্থতি আছে। এখানে দুইটা ধর্মশালা 

আছে; একটি রেলওয়ে ্টেশন্ হইতে একটু পশ্চিমে ও অনাটা চকের নিকটে । পাটনায় 

চারিটা প্রধান দেবালয় আছে। (১) গোপীনাথ, (২) বড় গাটন দেবী, (৩) ছোট পাটন 

দেবী, (8) হরিমন্দির। গুলজার বাগ হইতে রোমান ক্যাথলিক চার্চের সামনে একটী সমাধি 

স্থান আছে, যে স্থানে মীরকাশিমের সময় মৃত লোকের সমাধি দেওয়া হইত। 

বাকীপুরে ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা বড় অহিফেনের (আপিন) কুচী ছিল। এখানে 

মেডিকেল কলেজ ; বিহার ন্যাশানীল কলেজ ; দাতব্য চিকিৎসালয় ; গ্লাবলিক্ লাইব্রেরী 

ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত । দিভিল কাচারি (0711 09৮:৮) ও আপিম তীর মধো 

প্রতিবর্ষে শ্রীবণ মাসের প্রতি সোমবারে খুব বড় মেলা হয় এবং মহাদেবের মন্দিরে উৎলরঃ 

হুইয়। থাকে। ১৭৮৪ সালে ধান্য সংগ্রহ করিয়! রাখিবার জন্য একটা প্রকাণ্ড মণ্ডপ গ্রাস্তত 

করা হইয়াছিল, ইহা একটা দেখিবার জিনিষ । উক্ত মণ্ডপ অকালে ধন্য সংগ্রহ করিয়া 

রাখিবাঁর জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছিল, কিন্ত ইহার দ্বারা এখন আর কোঁন কাজ করা হয় না। | 

গুরু €গাবিন্দ নিংঢহর মন্দির £--এই মন্দিরটা হরিমন্দির নামে বিখ্যাত। 

ইহ1 দেখিতে অতি সুন্দর; ইহার দক্ষিণ দালানে গোবিন্দ সিংহের একজোড়া পাকা 

রক্ষিত কর! হইয়াছে এবং পশ্চিম দিকের দালানে একটা স্থন্দর সিংহাসনের উপর গ্রস্থ সাহেব 

স্থাপিত আছেন। ইহা একখানি বৃহৎ ধর্মপুন্তক, সুন্দর শাল আলোক়ানে বেষ্টিত। পৌষ 

মাসের কৃষ্ণ সপ্তমীর দিন গুরুগোবিন্দ সিংহের জন্মদিন, এই দিনে এখানে উৎসব হয়। 

গুরুগোবিন্দ সিংহ আর একথানি গ্রন্থ (দশম গুরু গ্রন্থ) রচনা করিয়া আজ্ঞা দিলেন যে ইহার 

পর আর কেহ গুরু হইতে .পারিবে না। গুরু গোবিন্দ সিংহ নিজের জীবনের অধিকাংশ 

সময় যুদ্ধে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি সন্ত ১৭৩৫ কাঠিকী কৃষ্ণা পঞ্চমীতে (ইং সন 

১৭০৮ সালে ) মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন করেন। 

পাটনচেদবী £_হরিমন্দিরের দক্ষিণ দিকে ছোটি পাঁটন দেবীর মন্দির। এই 

মন্দিরের দালানে শ্রীমহাকালী, মহালক্ষমী ও মহাসরশ্বতীর মূর্তি স্থাপিত আছে। 

চকের তিন মাইল শশ্চিমে মহারাঁজগঞ্জে বড় পাটন দেবীর মন্দির। পাঁটন দেবীর 

নাম হইতেই ইহার নাম পাটন! হইয়াছে । 

নাদী ৪_-পাটনায় ছুইট প্রধান নদী আছে গঙ্গা ও শোন। ফতুয়া! হইতে পুনপুন 

নদী আসিয়া গঞ্জায় মিলিত হুইয়াছে। 



( ২৭ ) 

বৈদ্যনাথ। 
. ই, আই, রেলওয়ের জসীডী ষ্টেশন হইতে এখানে আসিতে হয়। কলিকাত। বা 

পশ্চিম হইতে আসিতে হইলে জসীভী ষ্টেশনে গাড়ী বদল করিতে হয়। ্টেশন্ হইতে তীর্থস্থান 
এক মাইল দুরে অবস্থিত। ষ্টেশনে ঘোড়ার গাড়ী পাওয়া যায়। দেওঘর ও বৈদ্যনাথ একই 
স্থানের নাম। পাণডারা যাত্রীদের ষ্টেশন হইতেই লইয়া যায়। স্টেশনের অতি নিকটে হাজারীমল 
ঝুনঝুনওয়ালা ও হরিরাম জইনের ধর্মশালা আছে । সহরের (০জা,) পশ্চিমে বড় 

রাস্তার নিকটে বেদ্যনাথের মন্দির। সহরের বাহিরে সাবডিভিসনের কাছারী বাড়ী 

এবং সহরের আসেপাঁসে জঙ্গল ও ছোট ছোট পাহাড় আছে। ইহার নিকট রাঁজা মদন 

লালের শিবিরের তগ্নাবশেষ মিনার ( ধবজ! ) ও পাথরের মৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বৈদ্যনাথে 
অনেক কুষ্ঠ রোগী জমা হয়। তাহারা রোগ হইতে মুক্ত হইবার আশায় এখানে উপস্থিত 

হয়। বৈদ্যনাথ শিব লিঙ্গ ১২টী জ্যোতিলিঙ্গের মধ্যে একটা । বৈদ্যনাথ শিবলিঙ্গ উচ্চে ১১ 

অঙ্গুলি এবং তাহার মাথার উপর একটু গর্ত আছে। মাঘ ও ফাল্গুন মাসে অনেক দেশদেশাস্তর 

হইতে সহস্র সহস্র লোক আসিয়! বৈদ্যনাথের মাথায় গঙ্গার জল আনিয়। ঢালে 

*.. বৈদ্যনাথ শিবের মাথায় জল দেওয়া একটা বিশেষ পুণ্যকার্ধা। মন্দির হইতে উত্তরে 
সহরের বাহিরে শিবগঙগ| নামে একটা বড় সরোবর আছে। সেই সরোবরে পাথর বাধান ঘাট 
ও মন্দির আছে। যাত্রীরা এ সরোধরে সান করিয়া! থাকে। 

প্রাচীন কথা বিষুপুরাণ (জ্ঞানসংহিত তৃতীয় অধ্যায়ে) শিবের ১২টী মুখ্য লিঙ্গের 
উল্লেখ আছে। যথা ৫ 

১ সৌরাষ্ দেশে_ সোমনাথ । ৭ বাঁরাণসীতে-_বিশ্বেশ্বর | 

২ শ্রীশৈলে-মল্লিকার্জুন। ৮ গোঁদাবরী তটে-_অন্বক। 
৩ উজ্জয়িনীতে-_মহাঁকালেশ্বর | ৯ চিতাভূমিতে-_বৈদ্যনাথ । 

৪ ওকারে-_-অমবেশ্বর । ১০ দ্বারকাবনে-__নাগেশ। 

৫ হিমালয়ে-_কেদার। ১১ সেতুবন্ধে--রামেশ্বর | 

৬ ডাকিনীতে-_ভীমশঙ্কর | ১২ শিবালয়ে-ধূমেশ্বর । 

এই সকল লিঙ্গ দর্শন করিলে জীব শিব লোক প্রাপ্ত হয়। উক্ত শিবলিঙ্গের পুজার 
অধিকার চতুর্বর্ণেরই আছে। ইহাদের টৈবেদ্য ভোজন করিলে সর্ব পাপের নাশ হয়। 

অতএব উক্ত দ্বাদশ শিবের নৈবেদ্য ভোজন করা উচিত। অতি নীচ জাতীয় লোক যদি 
জ্যোতিলিঙ্গের দর্শন করে তাহা হইলে পর জন্মে অতি উচ্চ ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করে এবং 

1 শাসক হ্য়। 

ৃ .. ক্খনাশা নদীর ধারে বৈদ্যনাথ ধাম, বৃহৎ মন্দিরের ভিতর “রাবণেশ্বর” বা বৈদ্যনাথের 

মু্তি বিদ্যমান আছে। এই ধামের কথা শিবপুরাণে এই তাবে লেখ! আছে। এক সময় 

" রাবণ হিমালয় পর্বতের উপর শিব লিঙ্গ স্থাপিত করিয়া শিবের কঠিন তপস্যা করিল; 



( ২১) 
ধু. 

সর তু রঃ কে প্রসন্ন বিটি ন] পারিয়া নিজের শেষ দশম মু টা উদ্যত 

* ই রাবণকে লিল, হে রাবণ তুমি বর চাও। রাবণ মহাবলী হইবার বর প্রার্থনা 

বঠ হ কে নিজের ন্গরে স্থাপিত করিবারও বর চাহিল। শিব বলিলেন বেশ কথা 

রক্ষা কর ন্ হইলে রা লিঙ্গ টা সেই স্থানে স্থাপিত হা যাইবে । এইরূপ বলিয়া 
দপ হইলেন। রাবণ এ লিঙ্গ ছুইটাকে মঞ্জুষে রাখিয়! বাঁকে লইয়া চলিল, 

শিবের সায়: রা রাবণের অতি বেগে প্রশ্রাব পাইল এবং রাবণ সেই বেগ সম্বরণ করিতে 

না পারিয়া কোনং একটা গোয়ালাকে (যাহার নাম বৈজু ছিল) এক মুহুর্তের জন্য ধরিতে বলিয়! 
মূত্র ত্যাগ করিতে বিল । এই প্রকারে রাবণ ছুই ঘণ্টা পরধা্ত প্রস্রাব করিতে লাগিল কিন্ত তাহার 

প্রস্রাব বন্ধ হইল না; অবশেষে বৈজু গরল! বিরক্ত হইয়া লিঙ্গ দুইটীকে ভূমিতে নামাইয়! দিল। 
এই প্রকারে উক্ত লিষ্ট সেই স্থানে পৃথিবীতে স্থিত হইল। প্রশ্রাবান্তে রাবণ এ লিঙ্গদ্বয় 

তুলিবার অনেক চেষ্টা খবরিল কিন্তু কিছুতেই তুলিতে পারিল না! অবশেষে: অত্যন্ত দ্ধ 

হইয়! নিজের অুষঠ সিধের মাথার উপর বসাইয়া দিয়া চলিয়া গেল। যে লিঙ্গটা রাবণের' 

বাকের অগ্রতাগে “ছিপ ফ্লেইটা গোকর্ণে চন্ত্রতাল নামে প্রসিদ্ধ হইল, আর যেটা তাহার 

বাকের পিছনে ছিল: জেইটী বৈদ্ানাথ নামে চিতাভূমিতে বিখ্যাত হইল। বিষণ আদি 

সকল দেবতারা! চিঞ্া উুঁমিতে সি! বৈদ্যনাথের পূজা করিলেন এবং বলিলেন আপনি বৈদ্যের : 
সমান চিভাভূমিতে পারি রে কল্যাণ করিবেন বলিয়া আপনার নাম বৈদ্যনাথ হইবে। 

যে আপনার মন্তকে রদ? দিবে ্স পরমপদ প্রাণ হইবে। 

বৈজুনামে গয়ল| রাবণের নিকট হ্ইতে রাবণের বাক ধরিয়াছিল, সে শিবের পরম 

ভক্ত ছিল; শিবের দর্শন, পুজা না কারিয়া অন্ন ভোজন করিত না। একদিন সে ভুলক্রমে 

শিবের দর্শন ও পূজা না! করিনা, ভোগে বসিল, তৎক্ষণাৎ তাহার শিব পূজার কখা মনে 

পড়িল, সে সেই দণ্ডে তোজন ভাগ | করিয়। বৈদ্যনাথের পৃজা সমাপ্ত করিল। ইহাতে 

শিব প্রসন্ন হইয়া বৈজুকে তাহার অভিনতবর চাঁছিতে আজ্ঞা করিলেন। বৈজু বলিল আপনি 
আমার নামে বিখ্যাত হউন। মহার্দের নর বলিয়া শিবলিঙ্গে লীন হইলেন এবং বৈদ্যনাথের 

নামে খ্যাত হইলেন। 

রামপুর হইতে দুই মাইল, হাওড়! হই ১৫ মাল ডততরে সেওড়াফুলি স্টেশন । 

এই. রেশন হইতে পশ্চিমে ২২ মাইল ও টে কটা গ্েপওয়ে শাখা (82991) ) 

তারকেস্রে গিয়াছে। তাঁরকেখরের মন্দির ষ্টেশন রতি নিকটে । এখানে যাত্রীদের 



( ২২) 

থাকিবার জন্য ঘর ভাড়। পাওয়া যায়, এঁ বাড়ী সকল মুদীদের জায়গা, তাহারা যাত্রীদের 

ভাড়া দিয়া থাকে এবং যাত্রীদের ষ্রেশন হইতে লইয়! যাইবার আগ্রহছও করেরে। ইহারা 
পৃজার সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করে। পূজার সময় ত্রাঙক্মণের! যাত্রীদের সঙ্গে লইয়া। যায় এবং 
পূজা করায়। এখানকার লোকের! পুষ্করিণীর জল থায়। মন্দিরের নিকর্ট্টে কতগুলি 
কাচ! পুষ্করিণী আছে, তাহার মধ্যে হুপ্ধ গঙ্গ। নামে পুফকুরিণীই সর্বগ্রধান। 

পূর্বে এ স্থান বিকট জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। পুরাকালে ইহাকে লোকে সিংহল/ দ্বীপ বলিত। 

বনের ভিতর দৃষ্টির অগোচরে ভগবানের মুর্তি পড়িযীছিল; ইহার খোঁজ খবর [কাহারও ছিল 
না। এই জঙ্গলের নিকটে একটী গয়ল বাস করিত, তাহার একটী/ কপিল! গাভী 

ছিল, সেই গাভীটা প্রতিদিন জঙ্গলের ভিতরে গিয়া নিজের ছুগ্ধের দ্বারায় 1 ভগবান শিবকে 

ন্নান করাইত। গরুর ছুধ প্রতিদিন কম হওয়ায় গয়লা তাহার সন্ধানে ঠরহিল। একদিন 

সে দেখিতে পাইল যে, তাহার গাভীটা ভগবানকে নিজের ছুপ্ধ দিয়া ন্নান/ করাইতেছে এবং 

সে তাহার রহস্য বুঝিতে পারিল। তগবান মহাদেব “কপিলার এবন্বিধ'সেবায় প্রসন্ন হইয়! 
গয়লাকে দর্শন দ্িলেন। গল্নলা গ্রামে আপিয়। এই রহস্য প্রচার,“ করিল, এবং সেই 
স্থানে গগবানের নিয়ত পৃজ হইতে লাঁগিল। এবং পরে এ স্থান মন্দির নিশ্সিত হয়। 
মন্দিরের দালানে কঠিন রোগগ্রস্ত রোগী রোগ হইচ্চে মুক্ত / হইবার মানসে অন্জল 

তাগ করিয়া ধন্না দরিয়া পড়িয়া থাকে এবং তগবান তারকেস্বরের” কৃপায় তাহাদের মনস্কামন 

সিদ্ধ হয়। শিবরাত্রি ও চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিনে এখনে অত্যন্ত ভীড় হয়, অনেক 
দূর দেশ হইতে লোক ভগবানকে দর্শন করিতে আইসে।  / 

কলিকাতা কালী'ঘাট 
কালীঘাটের মন্দির হাওড়া ষ্টেশন হইতে প্রান পচ মাইল দূরে। দেবী দর্শনের জন্য 

কোন প্রকার কষ্ট করিতে হয় না। গাড়ী, মোঁটরাট্যাকসী ও ট্রাম ইত্যাদি মন্দিরের 

নিকট পর্যন্ত যায়। ছুই তিন আনা পয়স! খরচ করিলে কলিকাতাঁর যে কোনও স্থান হইতে 
কালীঘাটে যাওয়া! যায়। কালীঘাটের পশ্চি্মে ভূকৈলাসের রাজভবন এবং এ স্থানে 
ভূকৈলাসের শিব আছে। | 

কালীঘাটের কালী প্রসিদ্ধ, ৫১টা পীঠস্থানের মধ্যে ইহাও একটা প্রসিদ্ধ গীঠস্থান। 
প্রচলিত কথা আছে যে দক্ষ যজ্ঞে নিজ পতিকে অপমানিত হইতে দেখিয়৷ সতী 
দেহ ত্যাগ করেন, তখন মহাদেব অতি কুদ্ধ হইলেন এবং. শোকে বিহ্বল হইয়া উন্মত্তের ন্যায় 

সতীদেহ স্ন্ধে লইয়া চতুদ্দিকে ঘুরিতে ও.নৃত্য করিতে লাগিলেন। মহাদেবের তাগুব নৃত্যে 
পৃথিবী কাপিতে লাগিল। দেবতারা ভীত হইলেন যে, স্থষ্টি বুঝি নষ্ট হয়। তখন 
সকলে মিলিত হুইয়! বিষ্ণুর শরণাগত হইলেন এবং সৃষ্টি রক্ষার জন্য প্রার্থনা করিলেন। 
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ণঁ মল এবং শঙ্করের পিছনে পিছনে রে ৪9 চক্র দ্বারা সতীদেহ 

রিগতিং হইয়াছিল। মনির বৃ বৃহৎ এবং রি ডি সুন্দর, নিবে 
রিষনি! মুণ্মালিনী মুক্তকেণী, গ্রভাময়ী, ত্রিনয়না কালীমাতা৷ আছেন। কালী 

মন্দিরের নিং : 'নফুলেশ্বর মহাদেবের মনির । কালীমাতার দর্শনের পর নকুলেশ্বর 
মহাদেবের দর্শন রা বিখেয । কালী মন্দিরের সম্মুখে আদি গঙ্গা আছেন, ইহাতে স্নান করায় 
বিশেষ মাহাত্ম্য আছে।  .. 

নবদ্বীপ 
ইতিহাসে নদীয়া একটা প্রসিদ্ধ নগর (০7 ) এই স্থানে রাজা দল্লাল সেনের পুত্র 

বাঙ্গলার শেষ স্বাধীন রাজা লক্মণ সেনের রাজধানী ছিল। প্রবাদ 'আছে যে 'তিনি ২১০৬৩, 

সালে নদীয়া আবাদ করিয়া নিজের রাজধানী স্থাপন করিলেন। ১২০৩ সালে বক্তিয়ার খিল্জী 
নদীয়৷ আক্রমণ করিয়৷ হিন্দুদের অধিকার চ্যুত করে এবং রাজার বংশ দবংস করে। নদীয়ার 

বর্তমান রাজ! তষ্রনারায়ণের বংশধর বঙ্গদেশের রাজা আদিশুর__যাহার রাজধানী গৌড়ে ছিল, 
তিনি কানাকুজ হইতে €টী ব্রাঙ্গণ আনয়ন করেন, সেই পাঁচটার মধ্যে তট্রনারায়ণ অন্যতম 
আদিশুরের বংশে বিখ্যাত রাঙ্জা কুক জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ১৭২৮ খুষ্টাবে রাজ-সিংহাসন 

প্রাপ্ত হন। রাজ! কৃষ্ণচন্্র বিদ্বান, দানশীল ও মহৎ লোক ছিলেন। ১৭৫০ খুষ্টান্বে যে সময়ে 

পিরাঁজদ্দৌল! ইংরাজের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল সেই সময়ে রাজা কুষ্চন্ত্র ইংরাঁজদের বিশেষ 

সহায়তা করিয়াছিলেন। সেই কারণে ইংরাজেরা তাহাকে রাজেন্দ্র বাহাদুর পদবী ও 

১২টি তোপ প্রদান করেন। খাহা এটিও রাজভবনে তাহার বীরত্বের পরিচয় দিতেছে। 
নদীয়া ন্যায়-শাস্তের স্থান। কত বা এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সেই 
জন্য এই স্থান অতি পবিত্র ও প্রসিদ্ধ । * :..৮. 

কামাখ্যা ( 
গৌহাটা হইতে প্রায় ছুই মাইল পশ্চিম কাদা বা া্ীএবট পাহাড় আছে। যাহার 

শিখরে একটি সরোবরের নিকট কামাখ্যা দেবীর রা কে কামাক্ষাও বলিয়! থাকে ) 
সুন্দর মন্দির আছে। মন্দিরের ভিতর একটা অষ্ট' খু দুদ মুত্তির দর্শন হয়। মন্দিরের 
ভিতর সর্বদা অন্ধকার থাকে বলিয়৷ দিনের বেলায়ও প্রদীপ, জাঞ্জিয়া রাখিতে হয়। এই 

স্থানে একটা অধ্ধকারময় গুহার ভিতর যোনি পীঠ বা পারল, পৃ রী টা. 'আছে। উমানন্দ 
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ভৈরব, উর্ধবঙী, গৌরীশিখর, ব্রহ্গকুণ্, পশুনাথ, দশমহাবিদ্যা, ভুবনেশ্বর, ধু আশ্রম 

ইত্যাদি দর্শনের উপযুক্ত । মন্দিরের নিকট মুদ্রীর দোকান ও পাগ্াদের ঝড়ী আছে 

ভারতবর্ষের সকল স্থানের লোক (হিন্দু) কামাখ্যায় গিয়৷ দেবীর দর্শন করিয়া থাকে। 

মাঘ, ফাল্গুন ও আশ্বিন মাসে এখানে উৎসব হয়। শিবপুরাণে শিবের ১২টী জ্যাতিপিঙ্গের 

ভিতর ভীমশঙ্কর লিঙ্গটির কামরপে স্থান করা হইয়াছে। কিন্তু বোস্বাইয়ের নিকট ভীমশঙ্করকে 

জ্যোতিপলিজ্সের ভিতর গণনা! করে। দেবীতাগবতে কামাখ্যা (কামরূপ ) ত্রিস্ুমগ্ডলে দেবীর 

মহাক্ষেত্র। এস্থানে দেবী জাগ্রত আছেন, প্রতি মাসে রজঃম্বল। হন। এখানকার সমস্ত 

ভূখগ্ই সাক্ষাৎ দেবী ন্বরূপ। কামাখ্যায় যোনি-মগ্লের অতিরিক্ত আর কোনও স্থান নাই। 

শিবপুরাণ ৪__শিবের স্ত্রী সতী নিজ পিতা দক্ষপ্রজাপতির রে পৃতির অপমান 

অসহ হওয়ায় নিজের শ্বাস ব্রহ্মরন্ধে, অবরোধ করিয়া য্জ স্থলে শরীর ত্যার্গ করিয়া নিজলোকে 

চলিয়। যান। ইহ৷ শ্রবণে শিব অতি কুদ্ধ হইয়। দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিলেন | সতীর দেহ স্বন্ধে 

লইয়। পাগলের ন্যায় নৃত্য করিতে লাগিলেন। ভগবান শ্তরীবিষু প্রলয় হইতেছে দেখিয়া 

দর্শন চক্র দ্বার! সতীর মৃতদেহ ছিন্ন করিতে লাগিগেন। এই, প্রকারে যে যে স্থানে 

৷ সতীর ছিন্ন অঙ্গ পতিত হইল সেই সেই স্থান সিদ্ধ স্থান ব! সিদ্ধ, পীঠ হইল। কামশৈলে 

সতীর যোনি পতিত হইয়াছিল বলিয়! কামাখ্যা দেবীর আঁবি9উাব হইল। যাহাকে 

কামরূপ বলে। রি 

বামন পুরাণ £_ প্রহনাদ কামরূপে গিয়া শিবপার্বতীর পূজা করিয়াছিলেন। 

শিবপুরাণ £_শিবের ১২টী জ্যোতিলিঙ্গ, ইহার, মধ্যে একটা ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর 

নীমে বর্তমান। রাবণের ভ্রাতা কুন্তকর্ণের পুত্র ভীম নিজমাত! কর্কটার সহিত সহ পর্বতে 

থাঁকিত। দে দশসহস্র বর যাবৎ কঠোর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার নিকট অপ্রমেয় বর প্রাপ্ত 

হয় এবং কামরূপের রাজাকে পরাস্ত করিয়া কারারুদ্ধ করিল ও নিজে তথাকার রাজ। হইয়া 

রাজ সিংহাসনে বসিল। এবং মুনি খষি ও দেবতাদ্দের উতপীড়ন করিতে আরম্ত করিল। 

এনরিকে কামরূপের রাজা কারাগৃহে নিজ পত্বীর সহিত পাখিব শিব পৃজ1 করিতে লাগিলেন । 

ওদিকে দেবতার! শিবকে স্তবে প্রসন্প করিয়! ভীমের বিনাশের জন্য প্রার্থনা করিলেন। 

ভীম যখন শুনিল যে বাজ। বন্দিগৃহের ভিতর পাঁিব শিব পুজা করিতেছেন, তখন কারাগৃহে 

প্রবেশ করিয়া! কটু বচন কহিতে লাগিল ও কাবার জন্য খড়ী তুলিল। সেই মুহুর্তে শিব 

পাখিব লিঙ্গের ভিতর হইতে আবিষ্ুতি হুইয়া নিজ পিনাক দ্বারায় ভীমের খা শত খণ্ড 

কৰিলেন। 

ভগবান শঙ্কর ও ভীমের ভয়ানক. যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পৃথিবী কাপিতে লাগিল, সমুদ্র 

স্তম্ভিত হইল ও দেবতারা প্রমাদ গনিলেন। এমন সময়ে নারদ শিবের প্রার্থনা! করিলেন। 

তখন ভগবান শঙ্কর নিজ হুস্কার দারায় ভীমের সহিত সমস্ত রাক্ষদদিগকে ভস্ম করিয়া ফেলিলেন। 

দেবতারা তগবান শঙ্করের নিকট প্রার্থনা করিলেন যে দেব আপনি এই স্থানে থাকিয়া এই 



(॥ ২৫) 

অপবিত্র .তুমিকে, গিরি করুন, যাহাতে লোকের হিতসাধন হইবে। শঙ্কর দেবতাদের প্রার্থনা 
পর্ণ করিলেন: এবং বগীমশঙ্কর নামে কামাখ্যায় প্রসিদ্ধ হইলেন। এই লিঙ্গ দর্শন করিলে 

০ কা গন যজ্ঞ অশ্ব রক্ষা করিতে করিতে কামাখ্যায় আসিয়া বিশ্ব 

(4. 73, চ্য রি সীত ও েখনে নামিতে হয়। পাগারা যাত্রীদের থাকিবার স্থান দেয়। 

এখানে সতীর ডান হাত পরিয়া ছিল। ইহাও একটী সিদ্ধ পীঠস্থান। দেবীর নাম 
ভবানী এবং তৈরবের নাম চন্দ্র শেখর বা চন্দ্রনাথ । চন্দ্রনাথের মন্দির একটা ১১৫৫ ফিট 

উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত । পাহাড়ে উঠিতে হইলে সিড়ি দিয়া উঠিতে হয়। এখানকার 

পর্বত, জল ও অগ্নির দৃশ্য দেখিলে অবাক হইতে হ্য়। মহাত্মা গৌতমবুদ্ধের 'অস্তযেনি 

ক্রিয়া (মুতদেহ দাঁহ ) এই স্থীনে হইয়াছিল। সীতাকুণ্ড, ব্যাসক্কুণ্ড, নত্রাগ্রি 
(পাথর হইতে আগুন বাহির হয়) ০জযাতিন্ময় বাড়বকুণ্ড (এই কুণ্ড হইতে 
সর্বদা আগুন বাহির হয়) পাঁদগঙ্গ। (মন্থ নাথ) এখানে পিগ দান কর! হয়। 
ভবানী ০দবীর মন্দিন; শান্ভুনাথ, জগলাথ, মন্দাগ্রি, ছত্রশিলা। 
রামশিলা, অঢ্কটী শিব, বিরুপাক্ষ, পাতালপুরী, হরঢগীরী, 
চত্র্রঢশখর, ক্ষপণাক্ষ, সহত্ধা রা, স্থরধনী, কুমারী কুণ্ড, এ সকল 
স্থান দেখিবার মত। হিতে 

রামপুর | 
হাওড় হইতে ১২ মাইল দৃরে- শ্রীরামপুর স্েশন্। বঙ্গদেশের হুগলী জেলার 

অন্তর্গত হুগলী নদীর পশ্চিম ধারে ( বারাকগরের জামনে সাবডিভিসনের সদর স্থান শ্রীরামপুর 

একটা সহর। এখানে শ্রীজগন্াথ বৈরী শ্রকটা বড় মন্দির আছে। এখানকার 
রথ বিখ্যাত। (মাহেশের রথ ) রসি: খের চি এখানে খুব উৎসব হয়। 

পুরীর রথের পরই মাহেশের রথ বিখ্যাত ৮ 2 ছু /ঘে রথের দিন মহাপ্রতু জগন্নাথ 
দেব স্বয়ং এখানে আসিয়া আবিভূত হন। +: রক ৫ রঃ ডেনমার্কের চার্চ, কলেজ, 

বাহার ফটকে ৬* ফিট উচ্চ ৬টা থানের উপর ১ রং বু ও ৬৬ ফিট চওড়া একটা 

কামরা আছে, স্কুল, হাসপাতাল, জুটমিল, পেপার রি টকা ্বেখিবার উপযুক্ত। 
১৭৬৬ সালে শ্ররামপুরের পাদড়িগণ রামায়ণ ও মর্ছীদ্ধার [ছিল । 

৪ 



( ২৬ ) 

ঢাকা। 
নারারণগঞ্জ হইতে দশ মাইল পশ্চিমোত্তরে এবং গোয়ালন্দ হইতে ১১০ মাইল দূরে 

ঢাক! রেলওয়ে ্েশন্। বাঙলা দেশে বুড়ি গঙ্গার বা-ধারে, জেলার সদর স্থান ঢাকা 

সহর অবস্থিত। ইহা ভারতবর্ষের পঞ্চত্রিংশতি এবং বাঙ্গলার তৃতীয় সহর। সহর হইতে 
আট মাইল দুরে ধবলেশ্বরী নদী ও বুড়িগঙ্গার সঙ্গম হইয়াছে । অনেকগুলি নদী একত্রিত 

হইয়। ইহার স্বাভাবিক সীমা গঠিত করিয়াছে। পূর্বে মেঘনা, দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণে পদ্মা এবং পশ্চিমে যমুনা নদী। ধবলেশ্বরী নদী, জেলার মধ্য দিয়া পূর্ব হইতে পশ্চিমে 
প্রবাহিত হইয়াছে। ইহার অতিরিক্ত আরও অনেকগুলি নদী আছে। এখানে মধুপুর 
নামে একটী বড় জলঙ্গ আছে। জেলার নদী হইতে ( মাছ বিক্রয় দ্বারা ) প্রায় 
এক লক্ষ টাকা বাধিক আয় হয়। এখানে প্রায়ই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। 

টাকেশ্বরী দেবীর নামে অথবা ঢাকবুক্ষের নামে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে । পুরাকালে 

হিন্দু রাজার রাজ্য ছিল। বোধ হইতেছে মুসলমান্ রাজত্বের পূর্ব্বে এই জেলার এক অংশ 

(যাহার সীমানায় ধাৰলেশ্বরী দেবী আছেন ) হিন্দুরাজার অধীনে ছিল । নদীর দক্ষিণে বিক্রমাদিত্য 

রাজার রাজা ছিল, বর্তমান বিক্রমপুর পরগণা। তাহারই একটী অংশ বিশেষ। 
উহার উত্তরে পাল বংশের ভূইয়া রাঁজাদের রাজ্য ছিল। এই রাজোর ভগ্রাবশেষ ত্রহ্ষপুত্র 
নদীর ধারে অনেক স্থানে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 

ঢাকার মলমল খুব প্রসিদ্ধ (যাহাকে মসলীন বলে) সোনা রূপার উৎকৃষ্ট ও মনোহারী 

দ্রব্য এখানে প্রস্তত হয়। এই সকল দ্রব্য কলিকাতায় বিক্রয়ের জন্য রঞ্ানি হয়। 

এম্বডারি, জামদান! ইত্যাদি সুন্দর স্বন্দর কাপড়ের কাজ এখনও এখানে হইয়া! থাঁকে। 

টাকায় মুসল্মানদের মহরম খুব ধূমধামের সহিত হয়। ব্যবস! ইংরাজ ও মাড়ৌয়াড়ীদেরই 

হাতে আছে। 

গঙ্গাসাগর | 
পৌষ বা মাঘ মাসে কর সংক্রাজ্জিতে গঙ্গাসাগরে ম্নানের মেল! হয়। কলিকাত। 

হইতে ৩৮ মাইল ডাক্সমাণড হার্ধার পর্যন্ত রেল আছে। কিন্তু ইহার পর নৌকা বা ষ্টামার 

ভিন্ন যাওয়া যায় না। সেই জন্য যাত্রীরা কলিকাত! হইতে নৌকা বা হীমারযোগে গঙ্গাসাগর 

বায়। কলিকাতা হইতে জলপথে গঙ্গাসাগর যাইতে হইলে পথে চণ্ডিয়াল হাট, বাউড়ীর্গা, 
উলুবেড়ে (হাওড়া জেলার অন্তর্গত একটী সবডিভিসন ), দামোদর নদীর মোহানায় কুল্য 

নামে একটী বড় বস্তি আছে। ইহার পর মেদনীপুর জেলার অন্তর্গত “তমলুক” একটা 
বড় বস্তি, ইহা একটা এতিহাসিক বিখ্যাত সহর ও পুর্বব কালে বৌদ্ধদের বন্দর ছিল। তমলুকে 
একটী মন্দির আছে, উহাকে লোকে “দর্গাহীভীম” বা ভীম। দেবী বলে। এই স্থানটী আশ্চর্য 

রকমে ঘেরা! । পুরাকালে ইহা! একটী বৌদ্ধ মন্দির ছিল। 



( ২৭ ) 

রন চু টি টগ 

ধা একটা খাড়ী উত্তর হইতে আসিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মকর 
পশ্চিম ধারে প্রীন্ম এক মাইল জঙ্গল কাটিয়া মেল! বসান হয়। 

করিয়া দ্রিতে হয়। কলিকাতা হইতে নানা রকমের বিস্তর দোকান 

এবং ং বাদল! &ন টা দশ হত বিক্রীর জন্য অনেক মাদুর আসে। মেলা স্থান হইতে কিছু পশ্চিমে 

ঘোর জঙ্গজা ্  ধর কক্গলের ভিতরে জালানি কাঠ পাওয়া যার। এই জঙ্গলের ভিতর 

বাঘ, রি রং ই অনেক রকমের হিংস্র জন্তু আছে। কথন কখন বাখে মানুষ 

লইয়! যায়) 

গ্াসাগরা। নান কপিলের আশ্রম গুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, সেই গুপ্ত আশ্রমটীকে 
ঠৰষ্ণৰ প্রধান, বার জিউ উদ্ধার করিয়াছেন। সঙ্গমের নিকট একটা টাটার (খড়ের 

্ গতি পুরীতন ঘসা প্রতিমুত্তি আছে তাহার দক্ষিণদিকে রাজা ভগীরথের এবং 
টির ভিউ বসা মুর্তি আছে। যাত্রীরা সঙ্গমে স্নান করিয়া! সমুদ্রকে নারিকেল, 

ফল, ফুল, পর দে রং কপিলের দর্শন ও পূজা! করিয়া থাকে । এখানকার অপিত 

পূজা অযোধধাঁি ঈর্ি? 'ীধুরা লইয়া যায়। কপিলের স্থান হইতে কিছু উত্তর মিষ্টি জলের 

একটা পুক্ষরিণী আছে । ইহাতে কেহ স্সান করিতে বা কাপড় কাচিতে পাঁ় না; করণ 

ইহার জল কেবল পান করিবার জন্য ব্যবহার হয়। গঙ্গাসাগর তীর্থে পাণ্ডা নাই। 
মকর সংক্রান্তি সময় কেবল তিন দিনের জন্য নান হয়। কিন্তু মেলা পাঁচ দিন 

পর্য্যন্ত থাকে । 

মাহা গঙ্গ৷ এবং সমুদ্রের সঙ্গমে ম্লান করিলে দশটী অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয়। 

মহারাজ সগরের ৬০*** (যাঁট হানার) পুত্র কপিল মুনির তেজে ভম্ম হইয়া 

ছিল। মহারাজ সগরের পুত্র অপমঞ্জ, অসমঞ্জরে পুত্র অংশ্রমান, অংশুমানের 

পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র হইলেন মহারাজ শগীরথ। মহারাজ] ভগীরথ যে সময় শুনিলেন 
যে, কপিলমুনি তাহার পূর্বব পুরুষদের ভঙ্ম করিয়াছেন এবং সেই কারণে তীহাদের স্বর্গ 

লাভ হয় নাই। তখন তিনি নিজ পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিবার জন্য হিমালয়ে গিয়া! এক 

সহস্র বৎসর পধ্যস্ত কঠোর তপস্যা করিলেন। এবং পতিভগাবনী গঞ্গাকে প্রদন্ন করিয়া 
বলিলেন, মা! আপনি নিজ পবিত্র জল দ্বার আমার পূর্ব পুকুমদের স্নান করাইয়! স্বর্গ 

লোঁকে পাঠাইয়া দ্িন। ভক্তের কথা গুনিয় ম! গঙ্গা বণিলেন, প্রথমে তুমি ভগবান 

শঙ্করকে প্রসন্ন কর, কারণ আমি বে সময় শ্বর্গ হইাতে অবতরণ করিব, সে সময় আমার 

বেগ একমাত্র মহাদেব ছাড় আর কেহ ধারণ করিতে পারিবে না, অতএব তিনি যদি 

আমার বেগ নিজ মণ্ডকে ধারণ করেন তাহা হইলে আছি মর্তে নামিতে পারি। একথা 

শুনিয়। রাঁজ৷ ভগীরথ কৈলাসে আসিলেন এবং তথাফ়' . তপস্যা করিয়। দেবাদিদেব মহাদেবকে 
প্রসন্ন করিলেন। শিব প্রসন্ন হইয়৷ গঙ্গার প্রবল: দগণারা নিজ মস্তকে ধারণ করিবার 

জন্য তৎপর হুইলেন। তখন পতিতপাবনী গা তি পেগে-ন্বর্ণ হইতে মর্ভে পতিতা 

হইলেন এবং রাজ! তগীরথ ম! গঙ্গাকে লইয়। যে থে. মহারাজ স্গরের (৬০*** হাজার ) 
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এ 
মৃত পুত্রগণ ছিলেন, সেই দিক দিয়া লইয়া চলিলেন ও সমুদ্র পর্যন্ত পৌছাইয়া দিলেন 
অর্থাৎ সমুদ্রের সহিত মিলাইয়া দিলেন। গঙ্গা সমুদ্রকে (অগন্ত্য মুনি ।গতুষে পান 
করিগ্নাছিলেন) নিজ জল দার! পূর্ণ করিলেন। | 

বরাহ গ্ুুরাণ-_গঙ্গাসাগরে স্লান করিলে মনুষ্য ক্ষহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
কপিল মুনি ত্রিলোকের শান্তির জন্য যোগ ধারণ পুর্ববক সেই স্থানে বিরাজ করিকেঁছেন | 

মুর্শিদাবাদ । 
নলহাটী হইতে ২৭ মাইল পূর্বের বেলের শাখা (7):500 ) ভাগিরথী গঙ্গার দক্ষিণ 

ধার দিয়া আজিমগঞ্জে গিয়াছে । আজিমগঞ্জ মুরশশিদাবাদ জেলার একটা প্রধান ও বড় 

গ্রাম। তিনপাহাড় জংসন হইতে ৫০ মাইল দক্ষিণে মুর্শিদাবাদ! জেলার নলহাটা 

রেলও়ে ষ্টেশন । প্রবাদ আছে যে রাঁজা নলের নামেতেই ইহার নাঁম নলহাটী হইয়াছে । 
নলহাট।' গ্রাম হইতে ১০৯ (এক শত ) গজ দুরে পাহাড়ের নীচে পাথরের উপর সীতার 

চরণ চিহ্ন এবং এক মাইল দুরে পার্ধতীর মন্দির আছে। ভাগিরথীর দক্ষিণ ধারে 

মতীঝিলের সন্মুখে মুর্শিদাবাদের নবাবের খুশবাগ বলিয়া পুরাতন কবরস্থান আছে। 

বিস্তর কবর ও মসজিদ আছে তন্মধ্যে একটা মস্জিদ্ ও ছুইটী বুহৎ অট্রালিক! আছে, তাঁহার 

একটা কামরায় সিরাজদ্দৌল! এবং তাহার স্ত্রীর কবর আছে। 

চট্টগ্রাম 
সীতাকুণ্ড হইতে ২৪ মাইল লাক্সার জংসন এবং এখান হইতে ২১ মাইল দক্ষিণ- 

পূর্বদিকে এ, নি, আর (4১. 13. ২.) লাইনে টট্টগ্রাম একটী বড় স্েশন। ইহা 
বঙ্গদেশের অন্তর্গত। সমুদ্রের ধারে দশ বার মাইল পূর্বে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। 

টরচগ্রাম জেলার সদর স্থান ও বাঙ্গলার একটা প্রসিদ্ধ জাহাজের বন্দর। ইহাকে ইংরাজেরা 
চিটাগঞ্জ (07776688008 ) ও মুসল্মানেরা ইশ্লামাবাদ বলিয়। থাকে । বিস্তর কুণ্ড ও 

পুক্ষরিণী থাকার দরুণ ইহার জলবায়ু (স্বাস্থা) অত্যন্ত খারাপ। এখানে লবণের আমদানী 

খুব বেশী। ধান, চা ইত্যাদি এখান হইতে অন্যদেশে রপ্তানি হয় । 

নদী- কর্ণফুলী ও সমু এখান কার প্রধান নদী। এই জেলার ভিতর সীতাকুণ্ড, 
সাতখানিয়া ইত্যাদি ৫টী পাহাড় এক লাইনে অবস্থিত আছে, তাহার মধ্যে সীতাকুণ্ড 

চন্দ্রনাথ নামে একটি পবিত্র শিখর আছে, ইহা প্রায় ১১৫৫ ফিট উচ্চ। গুলা-এখানে 

নৌকা দ্র! বাসন, জাঁলানি কাঠ, শুকুনা মাছ ও বাশের তেজারত কর! হয়। সমুদ্রের 
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মাছের জন্য এখানকার বেশীরভাগ লোকের জীবিকা নির্ধাহ্ণ হয়। টট্টগ্রামে শুকৃন! 

মাছের বিশেষ আমদানী হয়। জঙ্গলে শরকাটী, বেত ও বাশ পড়র পরিমাণে পাওয়া যায়। 

হাতি, বাঘ, গণ্ডার এবং নেকড়েবাঘ ইত্য।দি সচরাচর দেখিতে পায় বায়। 

মেদিনীপুর । 
কসাই নদীর বীঁ-ধারে অর্থাৎ উত্তর সীমানায় বাঙ্গল| প্রান্তের জেলার বর্তীমান সদর 

স্থান এবং জেলার প্রধান সহর মেদিশীপুর। বালেশ্বর ও মেদিনীপুরের রাস্তায় স্থৃবর্ণরেখ! 

নদী পার হইতে হয়। মেদিনীপুর সকল বড় রাস্তার (১০৮৭) কেন্ত্র। এখান হইতে 

দক্ষিণপশ্চিমে বালেশ্বর এবং জাজপুর হইতে কটকে, পশ্চিমে ঝোর, সম্বলপুর, রায়পুর, 

রাজনন্দনগ্রাম ও ভাগ্ডারা এবং ভাগ্ডারা হইতে আগে পূর্বোন্তুর জব্বলপুর, কটনী, রিওয়া ও 

মির্জাপুর পর্যন্ত, দক্ষিণপশ্চিমে পৈঠব, আহমদনগর ও বোষ্বা অবধি। মেদনীপুর হইতে 
৬৮ মাইল রান্তা। উলুবেড়িয়া হইয়| কলিকাতার, উত্তরে 'অপ্রসিদ্ধ রাাঁ-6০৪৫), বাকুড়া 

হইয়া রাঁনিগঞ্জের দিকে গিরাছে। 

জাজপুর €বৈতরণী) 
কটক সহর হইতে ৪৪ মাইল পূর্ব্ব উত্তরে বৈতরণী নদীর দক্ষিণ ধারে কটক জেলার 

অন্তর্গত ইহা একটা তীর্থ স্থান এবং জেলার সবডিভিসনের সদর স্থান। জাজপুর একটা 
ছোট সহর (1০) ইহা এক সমর খুব বড় প্রসিদ্ধ সর ছিল। জাঁদপুর হইতে ১২ 

ক্রোশ পূর্ব্বে চাদবালী। জাজপুরে একটী সাধারণ সরকারী দ[তিব্য চিকিৎসালয় ও 

অনেকগুলি শৈবমন্দির আছে, ইহার মধ অধিকাংশই হীন অবস্থ। হইয়া পড়িয়াছে। এখানে 

বিস্তর শৈব ব্রাহ্গণের বাস। জাজপুর ভগবতীর লীলাক্ষেত্র। পুরাণে ইহাকে বিরজা ক্ষেত্র 

বলে। উড়িষ্যার চারিটী পবিত্র স্থানের ভিতর ইহা! অনাতম। জাজপুরের নিকট বৈতরণী 

নদীর নুপ্রসি্ধ ঘাটে পাদগস্সা তীর্খি বাত্রীর! ন্নান ও পিগুদান করিয়া থাকে। এখানে 

বহু পাগার বাস। ঘাটে সি'ড়ী আছে। নদীর ধারে একটা মন্দিরের ভিতর কতকগুলি 

বড় বড় মুদ্তি আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের বাঙ্গলা হাতার ভিতর হস্তি পৃষ্ঠে চতুরু'জা ইন্দ্রাণী 

বারাহী ও চামুণ্ড এই তিনটি সুন্দর মূত্তি আছে। 

প্রাচীন কথা বুধিষ্ঠীর আদি পঞ্চপাগুবগণ মহধি লোমষের সহিত পর্ধ্যটন করিতে 

করিতে গঙ্গাসাগরে স্নান করিয়া সমুদ্রের ধারে ধারে চলিলেন। 'তাহারা কলি দেশ 

বৈতরণী নদী পার হইয়া! এখাঁনে পিতৃতর্পণ করিয়াছিলেন। 
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বালেশখর 

কটক হইতে ১০০ ( একশত ) মাইলদুরে অবস্থিত, জাজপুর হইতে ৫৬ মাইল বুড়ীগঙ্গ! 
নদীর দক্ষিণ ধারে সমুদ্র হইতে সৌজা' ৭ মাইল এবং নদীর রান্তার অর্থাৎ নদী দিয়া যাইতে 

হইলে ১৬ মাইল পশ্চিমে উড়িয্যা৷ প্রান্তে জেলার সদর এবং প্রধান বন্দর বালেশ্বর একটা 

সহর। লোকে ইহাকে বালাসৌরও বলিয়! থাকে । জাজপুর হইতে প্রায় ২* মাইল পূর্ব 
উত্তরে ভদ্রক বলিয়া একটা গ্রাম আছে। জাজপুরে গহনা! এবং পিতল আদি ধাতুর দ্রব্য 

বাসন ইত্যাদি অতি উৎকষ্ট গ্রস্তত হয়। 

কটক 

বা এম আর/| 9. বব. ৮.) লাইনে কটক একটা বড় ষ্রেশন। কটক হইতে ৫৩ 

মাইল দক্ষিণে (জগন্নাথ ক্ষেত্র) পুরী পধ্যন্ত একটা সুন্দর রাস্তা আছে। কটক হইতে 
অনেকগুলি রাস্তা! গিয়াছে। একটা রাস্তা দক্ষিণে পুরীতে, দ্বিতীয়-_পূর্বোত্তর জাজপুরে, 

মেদিনীপুরে, বালেশ্বরে ৷ মেদিনীপুর হইতে পূর্বে কলিকাতা ও বাঁকুড়া হইয়া রাণীগঞ্জে। 

" তৃতীয়__পশ্চিমোত্তরে অঙ্গোল হইয়া! সম্বলপুরে, চতুর্২-দক্ষিণ পশ্চিমে রস্তা, গঞ্জাম, ব্রহ্মপুর, 
রাজমহেন্দ্রী ও বেলোর হইয়া বিজওয়াড়ায় গিয়াছে। 

নদী-কটক সহরের উত্তর-পূর্বরে মহানদী, এবং পশ্চিমে কাঠজুড়ী নদী। বনা 

হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছুই নদীতেই বাধ দেওয়া হইয়াছে । এখানে জোবর| নামে আর 

একটা নদী আছে ইহা হইতে এক মাইল দুরে কটক সহরের সামী বাজার, ও ছুই মাইল 

অন্তরে বালুবাজার ও চৌধুরী বাজার | ইহা'র মধ্যে বালু বাঁজারটাই বড়। কটক সোনা রুপার 

গহনার জন্য প্রসি্ধ। এখানকাঁর মত রুপার দ্রব্য ভারতবর্ষের কোনও স্থানে গ্রস্ত হয় 

না। কটক উড়িষ্যা জেলার একটি প্রধান তেজারতের জায়গা । কোনও এপিডেমিকের 

( মহামারী ) সময় কটক সহরের ভিতর বাইরের লোক ট,কিতে গায় না । 

সহানদী- মধ্য দেশের রায়পুর নগরের নিকট হইতে বাহির হইয়া সম্বলপুরের নিকট 
এক মাইল পূর্ব দক্ষিণে প্রবাহিত হইবার পর কটক হইতে ৫* মাইল পূর্ববাভিমুখে 
"কল্সপাইট” সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে । মহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে কাঠজুড়ী নদীর 
দক্ষিণে ১৪ শতাব্দীর রাজ! “অনঙ্গ ভীমদেবের রাজবাটী নামে একটি পুরাতন কেল্লার ভগ্রাবশেষ 
এখনও দেখিতে পাওয়া যায়, উহ! উপস্থিত মাটার টিপীতে পরিণত হইয়াছে। 



( ৩১ ) 

ভুবনেশ্বর 

কটক হইতে ১৯ মাইল দক্ষিণে তুবনেশ্বরের বস্তি। ফটক ও খুর্দা জংসানের মধো 
বি, এন, আরের ইহা! একটী ষ্েশন। বস্তির নিকটেই ভুবনেশ্বরের মন্দির । ইহা 
জগন্নাথের মন্দির অপেক্ষা পুরাতন ও বৃহ । ভূবনেশ্বরের মন্দিরের কারিগরী জগন্নাথ- 

দেবের মন্দির অপেক্ষা অধিক স্থন্দর। প্রধান মন্দির ১৮* দিট উচ্চ। ইহার প্রত্যেক 

ইটখানি পধ্যন্ত কারুকাধ্যে পরিপূর্ণ । ইহার ভিতর ৮ ফিট ব্যাসের অর্থের উপর ছুই হাত উচ্চ 

একটী শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছে। উহাকে এখানকার পাপ্ারা হরিহরাত্মক বলিয়া থাকে। 

ষ্টেশনে গরুর গাড়ী পাওয়া যায়। ষ্টেশন হইতে মন্দির ই মাইল দূরে । এখানে 

ধন্মশালাও আছে। 

এখানে ভগবান শঙ্কর বিষ্ণর তপসা। ও আরাপন! করিয়াছিলেন, সেই জন্য ইহাকে 

একাগ্রকানন ও বলে। এখানেও জগন্গাথের মান্দরের মত প্রসাদ পাওয়। যার। ভ্গবভী, 

অনন্ত বাত্ুদ্দিব, কপিঢলশ্রর, ব্রচক্গশ্বর, ক্ৌটীতীর্থশ্বর, 

অসীবুচ্টেশ্বর, মুচক্তশ্বর, রাজারানী ০দউল, ০সঢনশ্খর এ কামেশ্বর 
অনেকগুলি দেবদেখীর মূর্তি দেখিবার উপধুক্ত। বিন্দুমরোনরে মণিকর্ণিকা ঘাটে মান 

করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল হয় । 

সাক্ষী গোপাল 
পুরী হইতে সাত মাইল দূরে বী, এন, আর (73. মি, 185 ) রেলপথে সাক্ষী গোপাণ 

নামে একটা ষ্টেশন আছে । এখানে একটা ধম্মশালাও আছে । ঘোড়াগাডী ইত্যাদিও পাওয়া যায় । 

শ্রীজগন্নাথ দেবের দর্শন করিবার পর, ইহার দর্শন করাও বিপের। কারণ ইনি শ্রীজগন্মাথ 

দেবের দর্শন করিবার সাক্ষী হন, তাহাই ইহার নাম সার্দা গোপাল হইয়াছে । এখানকার 

পাণ্ডারা সাক্ষীর জন্য তাল পাতায় যাঁদের নাম লিখির়া পঞ্ন এবং পূজার 'প্রসাদ দ্েয়। 

শ্বীজগনীথপুরী ( পুরুষোত্তম ক্ষেত্র) 
এই তীর্থ উড়িষ্যা দেশে সুদ্রের ধারে এবং দি, এন, (73, 2. 1১৮) রেলপথে একটা 

প্রধান যায়গা । খুর্দীরোভড জংসন হইতে পুরীর ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে। ষ্টেশন হইতে 

মন্দির ২৩ মাইলের অধিক নহে। এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা। আছে। ট্েশন 

হইতে ঘোড়ার গাড়ী, মোটর, ও গরুর গাড়ী ভাড়া পাওয়া যাঁয়। 



০ পা 

পি 
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শ্তীমহা প্রভুর মন্দির- পুরীর প্রধান রাস্তার শেষে পশ্চিম দিকে সমুদ্র হইতে 
এক মাইল উত্তরে ২০ ফিট উচু জমীর উপর (যাঁহাকে “নীলগিরি” বলে ) মহাপ্রভুর মন্দির। 

মন্দিরের ভিতর অন্য ধর্মাবলম্বী, নীচ জাতী ও চামড়ার দ্রব্য ঢ,কিতে পাম না। মন্দিরের 

ঘের একদিকে ৬৬৫ ফিট, অন্য দিকে ৬৪৫ ফিট, ইহার চতুর্দিকে ফটক আছে। পূর্বদিকের 
ফটক সর্বপেক্ষা উত্তম। দরজার ছুইদিকে ছুইটী সিংহের মূর্তি আছে, তাহাই ইহার 
নাম সিংহদার হইয়াছে । সিংহদ্বারের পর কাল্রঙ্গের একটা পাথরের ৩৫ ফিট উচু ১৩ 
ধারের সুন্দর গরুর স্তস্ত 'আছে, এবং এ স্তম্তের মাথার উপর সূর্যের সারথী অরুণের মূর্তি বসান 

'আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের খাস মন্দিরের পর পূর্বদিকে নৃতা মন্দির, তাহার পর ভোগমন্দির 

ও জগমোহন মন্দির। ইহারা সব পরম্পর একস্থানে মিলিত। ইতিহাসের দ্বারায় জান! 

যাইতেছে যে শ্রীজগন্নাথদেবের বর্তমান মন্দিরটী রাজা অনঙ্গ ভীমদেবের নির্ষিতি। ১৪ 

বৎসর অনাবরত একনাগাড়ে কাজ হইবার পর ১১৯৮ সালে ইহার নির্মাণ কাধ্য সম্পূর্ণ হয়| 

নৃত্যমনির ইহার পর তৈয়ার করা হইয়াছে । ভোগমনির অনেক পরে মহারাষ্ট্রের 

তৈয়ার করাইয়াছেন। 

শ্রীজগন্ীরর্দৈবের প্রধান মন্দির ১৯২ ফিট উচ্চ ও ৮* ফিট লঙ্কা এবং ৮* ফিট চওড়া। 

মন্দিরের বাহিরে চতুদ্দিকে স্ত্রীপুরুষের অনেক প্রকারের মূর্তি চিত্রিত আছে। মন্দিরের 

মধ্যে অর্থাৎ কটিভাগে দক্ষিণ কামরায় বলিরাজ! ও পশ্চিম কামরায় নুসিংহদেব ও উত্তর কামরায় 

কলির প্রতিমূর্তি আছে। মন্দিরের চুড়ার উপর শীলচক্র ও পতাকা ঝুলিতেছে। 

পুরীতে পাঁচটা পুষ্করিণী আছে । বথা-(১) মার্কগডয় পুক্ষরণী (২) চন্দন পুক্গবিণী, (৩) শ্বেতগঙ্গা 

পুক্ষরিণী, (৪) পার্্দতী সাগর পুষ্করিণী, ( লোকনাথের নিকটে ) (৫) শ্রীইন্দবান্্ পুষ্করিণী। 

ইহাকে লোকে পঞ্চতীর্ঘ বলে)। 

পঞ্চ বিখ্যাত শিব আছেন ষথাঃ-(১) লোকনাথ, (২) মার্কপ্েখর, 

(৩) কপালমোচন, (৪) বমেশ্বর, (৫) শীলকথেশ্বর । 

বভ্বেবদী- চারি ফিট উচ্চ চৌদ্দ ফিট লম্বা একটী পাথরের বেদী আছে, উহাকে 

রত্ুবেদী বলে। (মন্দিরের ভিতর পশ্চিমদিকে ) রত্ববেদীর উপর উত্তরদিকে ছয় ফিট 

লম্বা একটি সুদর্শন চক্র আছে, ইহার দক্ষিণদিকে জগন্নাথ, বলভদ্র ও স্ুতদ্রার মূর্তি আছে। 

শ্রীজগন্নাথদেবের একদিকে লক্দী অন্য দিকে সত্যভানা আছেন, আর সন্বখে ধাতু নির্মিত 

ইন্দরদবায়ের প্রতিমা রহিরাছে । 

বেশ 

আরতী ও শ্রঙ্গারত্ব্শ £_খুব ভোরে মঙ্গল আরতী ও বেশ হয়। ইহার 
পর অবকাশবেশ, তাহার পর প্রহর বেশ, তাহার পর চন্দনলেপ বেশ হয়। সকাল 



( ৩৩ ) 

অপেক্ষা! বড় শূঙ্গার বেশ যাহা গোধূলির সময্প সন্ধ্যাকালে ধ্প দিবার পর হয়। ইহার 

অতিরিক্ত সময় সময় শ্রীজগন্নাথদেবের দামোঁদর বেশ, বামনবেশ, বুদ্ধবেশ, গণেশবেশ ইত্যাদিও 
হইয়া! থাকে | 

মশিরের ভিতর মুক্তি মণ্ডপ, অক্ষয় বট ধাহাকে লোকে অঙ্কমাল বলে, এই স্থানে 
প্রলয় কাল হইতে বিষ্ণুর বালক মূর্তি রহিয়াছে । (যাহা বালমুকুন্দ বলিয়া বিখ্যাত) এই 
ধারে রোহিণীকুণ্ড নামে একটি ছোট কুণ্ড আছে এবং ইহার নিকটে চতুভুর্জ। বিমলাদেবী, 

হৃমিংহ দেব, লক্ষমীদেবী, একাদশী, বস্থদেব ইত্যাদির মন্দির আছে । বড় মন্দিরের পশ্চিম 

দিকে সরস্বতী, কর্মাবাই, বিধাতা (যিনি কপালে কর্্মাকর্ম ও ভাগা লেখক ) কালী ইত্যাদির 

মূর্তি আছে। উত্তর দরজার নিকট শীতলা মায়ের মূর্তি আছে। এই হাতার (চকের ) 

ভিতরে প্রায় ৫০্টা দেবালয় ও দেবমু্তি আছে। 

বাহিরের হাতায় (চকে) সিংহ দরজার উপরে ঘরের ভিতর ২১টী সি'ড়ী উঠিবার 

পর মন্দিরের দালান। দরজার দক্ষিণদিকে মহাপ্রসাদ বিরেতাদের দোকান। ফটকের 

মেরাপের (৪:০1) ) কুলুঙ্গিতে শ্রীজগন্নাথদেবের একটা ছোট প্রতিমুর্ভ আছে, যাহা পতিত- 

পাবন নামে বিখ্যাত। অস্পৃশ্য জাতি, যাহারা মন্দিরের ভিতর ঢুকিতে' পায় না, 

তাহারা এই মুর্তি দর্শন করিয়া থাকে । পিংহদ্বারের উত্তরদিকে পানের বেদী, যেখানে 
জ্যেষ্ঠ ম!সে শ্রীজগন্নাথ জিউ স্নান করিতে যান। দ্বারদেশের নিকটে একটা বাড়ী আছে, 

যেখানে আীলক্ষীদেবী মহাপ্রভুর স্নান দেখিতে বসেন। এই প্রকার আর একটী বাড়ী 

আছে, যেখানে শ্নানের পর মা লক্মী মহাপ্রভূকে আদরপূর্বাক আনিতে যান। বাহিরের চকে 
শ্রীজগন্মাথ দেবের পাকশালা । হাতী-ফটক হইতে পশ্চিম-দক্ষিণে নৈকৃ নামে একটী ছোট 

বাড়ী আছে, যেখানে পাগারা যাত্রীদের আটকে সঙ্গল্ল করার়। জগদীশের মন্দিরের 

বহির্ভাগে ত্রিমুখ কপাল মোচন শিবের মন্দির ও কিছু দক্ষিণে একটা মনিবের ভিতর 

যমেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন । এখান হইতে আর একটু দক্ষিণে গোপীনাথের মন্দির | 

শ্বেতগঙ্জা :-্বর্ণদারের রাস্তার নিকটে শ্বেতগঙ্গা নামে একটী পুষ্ষরিণী আছে, 

ইহার ধারে শ্বেতকেশবের মন্দির । শ্বেতকেশবের মূর্তি কাঠ নিন্মিত, কলেবরের সময়ে 

ইহারও কলেবর বদলান হয় । 

ত্বগদ্বার-_সমুদ্রের ধারে, শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে এক মাইল দুরে পোয়া 
মাইল লক্বা স্বণ্ণধার, এখানে যাত্রীরা সমুদ্রের ঢেউয়েতে স্নান করে। 

মল্ুুকদাস ও কবীরদীস--সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট অনেকগুলি মঠ 
আছে। মলুকদাসের মঠে মলুকদাঁসের মূর্তির দর্শন হর এবং রুটী ও শাক প্রসাদ পাওয়। 
যায়। কবীর দাসের মঠে' কবীরের চৌরার দর্শন হয় এবং তাতের ফেন বা জল প্রসাদ 
স্বরূপ দেয়, অন্য ভাষায় যাহাকে তুরাণী বলে। গুরুনানকেরও মঠ আছে । মরিবার পূর্বে 

লোকে স্বর্গঘধারে আসিয়া বাস করে । 

৫ 
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(লোকনাথ মহাঢদব-_ শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে এক মাইল দূরে লোকনাথ 

মহাদেবের মন্দির । এখানে জলের একটা প্রচ্ছন্ন ধারা (8%7980) ) আছে, মন্দির সর্ববদা 

জলে পরিপূর্ণ থাকে । শিবলিঙ্গ জলের ভিতরে । এই জল নালাদিয়৷ পার্বতী কুণ্ডে পড়ে। 

শিবচতুর্দিণীর দিন সমস্ত জল বাহির হইয়া যাইলে পর শিবের দর্শন হয়। তাহার পর মন্দিরটি 

দশ হাত জলে ডূবিয়া যায়। শিবচতুর্দশীর দিনে প্রায় ৩* হাজার লোকের ভীড় হয়। 

মার্কচগুয় পুক্করিনী-_শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির হইতে ইহ! প্রায় ছুই মাইল 

দুরে । প্রথমে সকলে এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া তাহার পর মহাপ্রভুর দর্শন করিতে যায়। 

চন্দন পুকুর-_মাকণডেয় পুক্করিণীর পূর্ব ফটকের রাস্তায় প্রার ২২৫ গজ চগড়। 
এবং লঙ্কা ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী। অক্ষর তৃতীয়ার দিন কোন কোন দেবতাদের নৌকার 

উপর তুলিয়া এই পুক্ষরিণীতে জলক্রীড়া করান হয়। 

জনকপুরী- শ্রীমহাপ্রত্বর মন্দির হইতে প্রায় ছুই মাইল ব্যবধানে জনকপুরী | 

পুরাণের মতে ইহার নাম গুগিচ। সর্বপ্রথমে এইস্থানে কাণ্ঠের মৃত্তি নিন্মীণ হইয়্াছিল। 
সেই 'জন্ীষ্ইহাকে জনকপুরী অথবা জন্মস্থান বলে। এখানকার প্রধান মন্দিরের ভিতর 

৪ ফিট উচ্চ ১৯ ফিট লম্বা! একটা পাথরের বেদী আছে, রথের সময় এই বেদীর উপর প্রধান 

তিনটা মুত্তি বসান হয় । ইহ! বহু পুরাতন মন্দির | 

ইত্দ্রছ্যম্ম পুকুর-জনকপুরী হইতে কিছু দুরে বর্তমান। পুক্করিণীর 
নিকটে একই মন্দিরে নীলক ও ইন্ত্রছ্যয, অন্য আর একটা মন্দিরের ভিতর পদ্মনাভ 

আছেন। 

প্রবন্ধ_ শ্রজগম্নাথদেবের মন্দিরের আয় প্রায় ৫৬ লক্ষ টাকা। যাত্রীদের পুজা হইতেই 
ছয় লক্ষ টাকার কাছাকাছী আয় হয়। মন্দিরে প্রায় ছয় হাঁজারের উপর কর্মচারা 'আছে। 
বিশ হাজারের উপর নবরনারী ভরণ পোষণ পাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে প্রায় সাত 
শত লোক মন্দিরের কাজ করে ( অর্থাৎ নিযুক্ত চাকর )। ইহার মধ্যে কতক মহাপ্রভূর 

বিছানা করিবার জন্য নিযুক্ত, কতক মহাপ্রভুর ঘুম ভাঙ্গাইবার জন্য নিযুক্ত, কতক জল 

দিবার জন্য, কতক খাবার, কতক পান দিবার জন্য, কতক কাপড় কাচিবার জন্য, কতক 

পোষাক গুছাইয়া তুলিবার জন্য নিযুক্ত আছে। চারি শত লোক রান্না করে। 

১২০টী বালিকা নৃত্য করে । ১০০* এক সহস্র পূজারী ব৷ পাগ্ডা। ইহার ভিতর অনেকেই 
ধনী ( বড়লোক ) কিন্ত সকল প্রবন্ধের দায়িত্ব পৃরীর রাজার । 

নিত্য5সব1_ প্রাতঃকালে ঘণ্টা বাজাইয়৷ শ্রীমহাপ্রতু, বলভদ্র, ও সুভদ্রা দেবীর ঘুম 
ভাঙ্গান হয়, পরে কপাট খুলিয়া! ধূপ দেওয়া হয়। কিছু জল খাবারের দ্রব্য সিংহাসনের 

সম্মুখে রাখা হয় । সমস্ত ভোগের অপেক্ষা সকালের ভোগ, দ্বিপ্রহরের ভোগ, সন্ধ্যার ভোগ 

ও শৃঙ্গার ভোগ প্রধান। রাজ্যের জিনিষ (সামগ্রী) খাস ভোগ-মন্দিরেতেই রাখা হয়। 
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গোপাল বল্পভ নামক একটা প্রধান দ্রব্য ও রাজ-প্রাসাদের তৈয়ারী দ্রবা প্রতিদিন ভোগে 

দেওয়া হয়। এই ভোগ বিক্রয় হয় এবং ইহার দাম রাজার হিসানে রাখা হয়। চারিটী 

ভোগের সময় এক ঘণ্ট। করে পট্ট বন্ধ থাঁকে। 

প্রবাদ আছে যে কর্ম! নামে একটা শ্রীলোক বাৎসলা ভাবের উপাসনা, করিত এবং 

প্রতিদিন প্রাতঃকালে বিছান। হইতে উিয়াই শৌচাদি ক্রিয়া না করিয়া ( বাসিমুখে 
বাসি কাপড়ে ) একটী ছোট পাত্রে তগবানের জন্য খিচতী চড়াইয়৷ দিত এবং খিছুড়ী তৈয়ার 
হইলে পর সেই অবস্থাতেই অত্যন্ত ভক্তি ও প্রেম সহকারে ভগবানকে ভোগ দিত। 

দয়াময় ভতক্তবৎসল ভগবান পুরুষোত্তদ পুরী হইতে আসিয়া সেই খিচুড়ী ভোগ 

খাইতেন। এক দিন কোনও পরিব্রার্জক সাধু কর্বাইকে এ প্রকারে ভোগ দিতে দেখিয়া 

শুদ্ধ ও আচার বিচারের সহিত ভোগ দিতে উপদেশ দিয়া চাল্য়া গেল ।  কন্মীব/ই 

সাধুর উপদেশান্থসারে ভোগ দ্রিল। এই দিনে ভগবানের ভোগে পিনন্থ হওয়ায় ভগবান 

তক্তদের আদেশ করিলেন এবং পাঁগার| সেই পরিবাজক সাধুকে ধারা মানিল এবং তাহ।কে 

বলি “তুমি শীঘ্ঘ বাইয়৷ কন্মাবাইকে পুনরায় তাহার পূর্ধব রাঠতে ভোগ: গ্রস্ত করিতে 
বল” । সাধু তৎক্ষণাৎ গিরা কম্মাবাইকে তাহার পূর্ব শ্োগ দিঠে গলিল। কর্মাবাই 

প্রসন্ন হইয়া আগেকার মত শ্নানাদি ক্রিয়া না করিরাই খিচড়ী গ্রস্ত করিয়৷ ভগবানকে 

ভোগ দিল। ভক্তবৎসল ভগবান এইরূপে নিজ ভক্তের মান বাড়াইলেন। তাহাই এখন 

পর্যন্ত কর্মমাবাইয়ের খিনুড়ী ভোগ সর্ব প্রথমে দেওয়া হয়। 

পুরীর উত্সব্ব- দোট ১৮টী প্রধান উত্সব হর, নিয়ে তাহার বর্ণনা দেওয়া! হইল। 

(৯) স্লানষাত্রা-রথধাত্রা ছাড়া আর সকল উত্সব হই হ| প্রধান। জোট 
মাসের পূর্ণিমার দিন শ্রীজগন্নথ দেব, বলভদ্র, 'ও 55দ্দা দেবীকে নানবেদীর উপর আনা হয় 

এবং অক্ষয় বটের পবিত্র কূপ জলে ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় ন্নান করান হয়, তাহার পর স্থন্দর 
পোষাক পরাইয়। মন্ত্রের দ্বারায় পুভা। করিবার পর ১৫ দিন পধ্যন্ত একটী ঘরে বন্ধ করিয়] 

দেওয়া হয়। এই এক পক্ষ কাল পর্যন্ত বাহিরের ফটক বন্ধ থাকে, পাকশালা ইত্যাদি 

সমস্তই বন্ধ হইয়া যার। প্রবাদ আছে যে অধিক শান করার দরুণ দেনতাঁরা অশুস্থ হন। 

এমন কি তাহাদের জনা বধ ( পাচন ) পধ্যন্ত তৈয়ার করা হয়। 

0২) রথষাত্রী-_ ইন পুরীর মুখ্য ও প্রধান উত্মন। শ্রীজগন্সান দেব, বলভদ্র ও 

সুভদ্রা দেবী, ইহার! সমারোহের সহিত রথের উপর বসিয়া জনকপুরে নিজেদের বিশাম বাটিকায় 
বান। শ্রীজগন্নাথ দেবের রথ ৪৫ কিট উচ্চ ৬৫ ফিট লম্বা। উহাতে ৭ ফিটু ব্যাসের 

১৬ টীচাঁকা আছে। বলভদ্রের রথ৪ এই প্রকার, কিন্ত ইহা অপেক্ষা কিছু ছোট; 

তিন জনই স্থন্দর অলঙ্কার পরিধান করিয়। রথের উপর আসিয়া বসেন। পুরীর রাজা হাতী 

ঘোড়া, পান্ধী, সৈন্যসামন্ত ইত্যদি লইয়া এ সময় আসিয়া যোগদান করেন। রাজা 

রথের নিকট পায়ে হাটিয়া আইসেন এবং রথের সামনের পথ (রাস্য! ) নিজ হস্তে সুন্দর 
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ঝাড়, দিয়া পরিষ্কার করেন। পুজ! করিবার পর তিনটা রথের দড়ি পরিয়! সর্বাগ্রে টান 
দেন। তাহার পর ৪২০০ কুলী যাহাদিগকে এই কার্যের জন্য বিনা খাঁজনায় জমি দেওয়া 

হইয়াছে । এবং যাতীদের মধোও অনেকে ভক্তিসহকারে ও উৎসাহের সহিত রথ টাঁনিয়া 

থাকেন। রথের চাকা বালিতে বসিয়৷ বাইলে অনেক দিন যাবৎ রাস্তায় থাকিয়া যাঁয়। 

শ্রীমহা প্রভূ যত দিন রাস্তায় অবস্থান করেন, লুচি পুরীর ভোগ দেওয়া হয় ও জনকপুরে 

পৌছিবার পর তিন দিন ভাত ইত্যাদির ভোগ" দেওয়া হয়। চতুর্থ দিনে মা লক্ষ্মী সাজসজ্জ! 
করিয়া! অতি সমারোহের সহিত নিজের স্বামী দর্শন করিতে আসেন । এই তিথিকে লোকে 

হরিপঞ্চমী বলে। দশমীর দিনে সকল দেবতার! পুনরাঁর রথে চড়িয়! ফিরিয়া আসেন। 

ধাহাকে লোকে উল্টা রথ বলিয়া! থাকে । বিজয় দ্বারে ফিরিয়া আসিবার পর উৎসব করা 

হয়। স্পর্শ দোষ কাটাইবার জন্য মু্ভিগুলির সংস্কার কর! হয়। 

০৩) হরিশয়নীী একা দনী--আফাঢ় মাসের শুক্লা একাদশীর দিন তগবানের 

শয়ন উৎসব হয়। | 

৫) ঝুলন উৎসব -শ্রাবণ মাসের শুরা একাদশী হইতে পুর্ণমা পর্যন্ত 
মদনমোহন সুনে থাকেন। এই দিনে নাঁচ গান ইত্যাদি আনন্দ হইয়া থাকে । 

৫) জন্মাউমী--ভাদ্রমাসের কষ্ণষ্মী তিথিতে এই উত্সব হইয়া থাকে। 

(৬) পার্্পরিবর্তন- ভাদ্র মাসের শুক্লা একাদণীর দিন। 

(৭) কালিয়দসন- ইহাতে উৎসব হয়। 

(৮) বামনজন্ম-_ভাত্রমাসের শুক্লা দ্বাদশীর দিন। 

(৯) শরত্পুণিমাঁ আশ্বিন মাসের পূর্ণিমার দিন। 

(১০) €দ০বাণ্থান--কাত্তিক মাসের শুরু। একাদণীর দিন। 

(১১) ভগবানকে গরম কাপড় পরান উদসব-_মাঘমাসে 
যে দিন শীত কালের কাপড় পরান হইবে, সেই দিন এই-উৎসন সমারেংহের সহিত 

হইয়। থাকে । ্ 

(১২) প্রুম্পার্ভিষৈক- পৌষ মাসের পূর্ণিমার দিন হয়। 

(১৩) সকর সংক্রান্তি_-যেদিন মকরে হ্ধ্য হইবে । 

(১৪) ফুলঢদাল-_পুরীতে দোলও খুব সমারোহের সহিত হয়, এবং ইহা! একটা 
প্রসিদ্ধ উৎসব ৷ এই দিনে মদনমোহন জীউ দোল থান, সকলে উহার উপরে ফাগ দ্েয়। 

এই দ্রিনেই শ্ীজগন্নাথ দেবের রাজ ভেটের উৎসব হয়। 

(১৫) ব্লামনবমী--এই দিনে ভগবান শ্রীরামচন্্র জিউর বেশ ধারণ করেন। 

(১৬) মদনসঞ্জরীকা- দমন নামের দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য । 
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(১৭) চন্দন ষাত্রা--বৈশাখ মাসের অক্ষয় ততীরার দিন চন্দন পুষ্করিদীতে এই 

যাত্রা হয়। এ সময় দেবতাদের তোল! (চল) প্রতিমাকে নৌকার বসাইয়া চন্দন পুক্ষবিণীতে 

জলক্রীড়া৷ করান হয়। তাল বৃক্ষের দ্বারায় বৃন্দাবন তৈয়ার কৰ্িখ। ফুল দিয়! সাজান হয়। 

(১৮) ক্ুল্পিণীহরণ_ ইত্যাদি | ইহার অতিরিক্ত সময় সময় 'মারও ব্মনেক উৎসব 

হইয়া! থাকে। 

ক্ষেপে পুরাতিন কাহিনী ( পদ্মপুরাণ ) 
শ্ীরামচন্ত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শক্রদ্ অশ্ব রক্ষা করিতে কাঁপতে অশ্বের পিছনে যাইতে 

ছিলেন, এমন সময়ে একটা পর্মতাশ্রম দেখিয়া নিজ মন্ত্রীকে ইহার বিষয় জিজ্ঞাস] করিলেন । 

মন্ত্রী স্মৃতি বলিলেন, ইহা নীল পর্বত এই গ্ভানে পুরুষোত্তম শ্রীজগনাথ জিট বিরাজ করেন। 

এই মুস্তি দর্শন, পূজন ও ইহার প্রাসাদ ভক্ষণ করিলে প্রাণী চতুজ ভর । 
/ 

পুরাতন ইভিহাস-কার্ধী নামে প্রসিদ্ধ পুরীতে মারাজ বত্বগ্রীন রাজত্ব 
করিতেন। তিনি নিজ পুত্রকে রাজ্যভার দিয়া তীর্থ প্রমণ করিবার ইচ্ছা! গ্রকাশ করিলেন। 

একদিন রাজা কোন তপশ্বী ব্রাহ্মণকে নিজ সভায় দেখিয়া তাহার নিকট তীরের বিষয় 

জিজ্ঞাসা করিলেন । উত্তরে ব্রাঙ্গণ বলিলেন, যে আমি গঙ্গাসাগর হইতে লীল পর্বতে গিয়া 

দেখিলাম ভীলেরা শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মের সহিত চতুত্রজ মুন্ডি ধারণ করিয়াছে । তখন 

আমি তাহাদের এ চতুভূজ মৃত্তি-ধারণ *রিবার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম । কিরাতগণ বলিল 

আমাদের মধ্যে একটী ছোট বালক খেল! করিতে করিতে 'এই নীল পর্দতের শিখরে 
( উপরিভাগে ) উঠিয়া পড়িল । এবং সেখানে মণি-মাঁণিকোর দ্বারা খচিত ম্ববর্ণের একটা 

অদ্ভুত দেবালয় দেখিতে পাইল । সে মন্দিরের ভিতরে লক্মী নারদাদি দারা সেবিত 
শ্রীহরিকে দেখিতে পাইয়া নিকটে ঘাইল। মুখন দেবতারা পৃজা করিয়া শৈবেদা দিয়া 

নিজ নিজ লোঁকে চলিয়া গেলেন, তখন মে নালক উক্ত নৈবেদা হইতে ভাতের একটা 

কণা যাহা সেখানে পড়িয়া ছিল তুলি] লইল, যাহার দারার সে চতুভূজি হইল। এ 

বালকের মুখে এই সকল সমাচার অবগত হইয়া আমরাও সকলে একত্রিত হইয়া দেবাদিদেবের 
দর্শন করিলাম এবং সেখানকার স্ুস্বাদ প্রসাদ তক্ষণ করিলাণ, বাহার দ্বারায় আমাদেরও 

চতুভূ'জ মূর্তি হইল । এই বলিয়া তপস্থি ব্রাহ্মণ চলিয়া গেলেন, আঁমিও কিরাতের এমন সুন্দর 

রূপ দেখিয়া গঙ্লাসাগরে নান করিলাম এবং '& নীল পর্বতের শিখরে দেবতার দ্বারায় 

বন্দিত ভগবানের দর্শন করিয়া সেখানকার প্রসাদ (ভাত) ভক্ষণ করিলাম 'ও চতুভূ'জ 

মুর্তি পাইলাম। ত্রাক্ষণের মুখে সংবাদ ও আজ্ঞা পাইয়৷ রাজা রত্বপ্রীব শ্রীপুরুযোভ্তমের 

দর্শনের লালসায় গলাসাগরে স্নান করিয়া! নীল পর্বতের রাস্ত! াঙ্গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। 
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তথন খ্াঙ্গণ বিশ্মিত হইয়া বলিল, মহারাজ নীল পর্বত তে এই স্থানেই । এই স্থানেই 

আমি ভিলদের দেখিয়াছিলাম, আর এই স্থান দিয়াই আঁমি পর্বতের উপর উঠিয়া- 

ছিলাম। মহারাজ যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীপুরষোত্তমের দর্শন না পান এই স্থানে অবস্থান করুন। 

তখন রাজ! ভগবানের উপাসনা করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে ভগবানের অরাধনায় 

মহারাজের পাঁচদিন অতিবাহিত হইয়া গেল। তখন ভগবান ত্রিদষ্টির রূপ ধারণ করিয়া 

রাজার নিকটে আসিয়! বলিলেন রাঁজন ! কল্য মধ্যাহ্ন সময় শ্রীহরি তোমার দর্শন দিবেন। 

তুমি তোমার মন্ত্রী, স্ত্রী, এই তপস্বী ব্রাহ্মণ ও তোমার নগরের করম্ব নামে কোরী সে 
এক জন মহৎ সাধু, সকলেই নীল পর্বতে যাইবে এবং শ্রীহরির ধাম দেখিতে পাইবে। 
দ্বিতীয় দিবস মধ্যাহ্ন সমম্ন রাজ! নীল পর্বত দেখিতে পাইলেন। তখন ইহারা সকলে 

শুভমুহুর্ক দেখিয়া নীলপর্বতে উঠিলেন; এ পর্বতের প্রত্যেক শিখরে সোনার মন্দিরে 

সোনার সিংহাসনে শ্রীহৰির চতুভূর্জ মূর্তি দেখিয়া সকলে প্রণাম করিলেন। ইহার পর 
মকলেই চতুভূজ মৃত্তি ধারণ করিয়া! উত্তম রথে আরোহণ করির। বিষুলোকে চলিয়া গেলেন। 

দেবাদিদেব মহাদেব পার্ধতীকে বলিলেন, জোষ্ঠ মাসে বিষ ভগবানকে যব পূর্ব্বক 

স্বান করাইলে বরহ্মহত্যাদি সহস্র পাপ বিনষ্ট হয়। 'আধাঢ় মাসের রথযাত্রা, আষাঢ় মাসের 

শুরুপক্ষের একাদশীতে বিঞুক্ানের মঙ্কো্পৰ করা উচিত। ঝুলন উৎসব, ভাদ্র মাসে 

জন্মাষ্টমী ৪ বামন দ্বাদশী, আশ্বিন মাসের শুরুপক্ষে মহামায়ার পূজায়, কান্তিক মাসে 

দামোদরের জন্য দীপ দান, পৌষ মাসে পুষ্প জল দিয়! ভগবানকে স্নান, মাঘ মাসের 

ভগবানকে কুমকুম আর ফাগ দিয়া পূজা, এই সকল সময় অনুসারে করিলে বিশেষ ফল হয়। 

আকুষ্টচন্ত্রকে দোলমঞ্চের উপর একবার দেখিলে মনুষ্য সকল অপরাধ হইতে মুক্ত হয়। 

বৈশাখ মাসে দমনারোপণ করিয়া সমস্ত পদার্থ শ্রীকুষ্ণচন্জরকে সমর্পণ করা উচিত। বৈশাখ মাসে 

শুক্লা তৃতীয়ার দিন ভগবানকে জলের ভিতর বসাইর! অথব| দমনারোপণ মণ্ডপে শ্রীহরির পৃজা 

কর! একান্ত বিধেয়। গঞ্ধাষ্টককে অন্য সুগন্ধি বস্তুর ছ্বারায় ভিন্ন করিয়া নিষুর অঙ্কে ছোয়ান 

বা লাগান উচিত এবং এ স্থানে বুন্দাবন সাজাইয়। সকল রকম বৃক্ষ রোপণ করিবে । 

সন্দির দর্শনের নিয়ম- মন্দিরের ভিতর সকল হিন্দু দর্শন করিতে যাইতে 
পারে কিন্তু নিয়লিখিত জিনিসগুলি পরিত্যজ্য। 

১। মন্দিরের বাহিরের জল। 

২। বাজারের রিদ্ধান্ন। 

৩। চামড়ার কোনও জিনিষ । 

৪। ছাত। (বদি উহাতে চামড়া! যুক্ত থাকে )। 

৫| মন্দিরে থুতু ফেল! । 

৬। কুঁকুর নিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ । 
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মন্দিরের ভিতরে যাত্র! করিবার বাঁধ । 
মন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে শঙ্ঘচক্রাঙ্কিত সিংহ দারকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া 

'শ্রীজগন্নাথ জিউর মন্দিরে প্রবেশ করা উচিত। প্রথমে পতিত পাঁবন জিউর দর্শন কর 
বিধেয়, যিনি সিংহদারের রক্ষক। তাহার পর বিশ্বনাথ, গোগমগুল, অজাননাঁথ গণেশের 
দর্শন করিয়া বটেরা মহাদেবের দর্শন করিয়া পটমঙ্গল দৌনুর দর্শন করা উচিত। বটবক্ষ 

পরিক্রম করিয়৷ অনন্ত ভগবান ক্ষেত্রপাল বা নরসিংহ জিউর দশন কর! বিধেয়। ইহার 

মধ্ো মুক্তিমণ্ডপ আছে, উহ্াও দর্শন করিতে হয়! রোহিণা কগু-ধে কণ্ডের জল পান 

করিয়া বারস (কাক) চতুতু্জ মূর্তি পাইয্াছিল। এই স্থানেই বিশালাগী দেবী আছেন। 

সরম্বতী দেবী, জগন্মাত৷ লক্ষী, অর্কক্ষেত্র নিবাশী পাঁভালেগর মহাদেব, উত্তরে উত্তরা- 
সনাদেবীর দর্শন করা খুব দরকার । পদ্ম, সুদর্শন চক্তকে গজগ্লাথ জীউব দর্শন করিনা 
অভিলাষ জানাইয়া ও প্রার্থনা করিয়। মন্দিরে প্রবেশ করিতে হর । গকুড়ের পিছন দিক 

দিয়া ্ধারপাল জয় বিজয়ের নিকট গিয়া দর্শন ও নমঙ্কার করিয়া মগসর হইবে । খলভব 

জিউ, জগন্নাথ জিউ, সুভদ্র! জিউ, সুদর্শন জিউর দর্শন করিগা সাগ্টাঙ্গে প্রণাম ও পুর্থু 

করিবে এবং যথাঁসাধা ভেট দিবে । রন্ধহাগবত স্থতি করিঘা ঠবে ঘাইতে ভয়। কপাল 

মোচন, নীলক, যমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর ও লোকনাথ মাকগ্ডেয় দর্শন করিবে । থাহার! 

এই প্রকারে পরিক্রম করিয়া শ্রীজগন্নাথ জিউর দশন করে, শাহারাই সাক্ষাৎ দর্শনের 

ফল পায়। 

পুনরায় এই ভাবে দর্শন করা উচিত। সন্দ্রে মান, কেভগঙ্গার মান, মাকপ্ডেশবর 

পুক্ধরিণীতে স্নান করিরা জনকপুর, ইন্ান় সরোবরে গান, দান, পিতশ্রা্থ করিয়া জনকপুর 

মন্দিরের সকল দেবদেবীর দর্শন পূজ্জন করিয়া পুনশ্চ বেণাঞুমান, লোকনাথ, 

নীলকঠ, কপাঁলমোচন, বমেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, বিবেশ্বর, কানপাহ] মহাবীর, খেতমাধব, 

তাঙ্করকৃপ, চক্রতীর্থ, নুসিংহ, বটকৃষ্ণ 'আদির দর্শন কাযা বথাশক্তি তাথের শ্রাঙ্গণ, 

পাণ্ডা ক্ষধাতুরের সাদর সন্মান করিধা আশার্দাদ লইবে। কমপন্সে খ্রি 

বাস করিবে, তাহার পর নিজ স্থানে ঘাইনে।  ব্রাস্তায় সাক্গী গোপালের দর্শন করিয়া 

তীর্থের ব্রাহ্মণ ও ক্ষুধার্তদের 'আানার্বাদ লইয়া ছুখনেশ্বর মহাদেবের দর্শন করিয়া, বৈতরণী 

নদীতে স্নান; গে! দান ও শ্রাদ্ধ করিরা শিজ শি স্তানে যাইবে । বাড়ীতে আপিয়। যতদিন 

পধ্যন্ত তীর্থ যাত্রার উদাাপন না করিবে, ততদিন পর্য্যন্ত ব্রগধো থাকিবে । পশ্চাতে 

যথা শক্তি গুরু, ব্রাহ্মণ ভিক্ষুকদিগকে ভোঞন করাইয়া, নিজ কুটম্ব ভাই বন্ধু ইষ্ট মিত্র 

প্রতিবাসী ইত্যাদির সহিত আনন্দভোজন করিয়া জীবনুক্তির ফল লইবে। 
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পুরীতে দেখিবার উপযুক্ত স্থান। 
১। শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউ | 

২। সিদ্ধবকুল। 

৩। শ্রীশঙ্করাচাধ্যের মঠ। 

৪। নানক মঠ। ( এই স্থানেতেই পাতালগঙ্গা ) 
৫1 ঠৈতন্যমঠ। 

৬.। স্বর্গদবার। 

৭। কানপাতা হন্থমান। (মন্দির হইতে অদ্ধ মাইল দুরে) প্রবাদ আছে যে 

স্ুভদ্রা দেবী সমুদ্রের শব্দ শুনিয়া ভয় পাইয়াছিলেন, তাহাই শ্রীমহাগ্রত্রর আজান্ুসারে 

শ্রীহন্ুমান জীউ সর্বদ1 কান পাতিয়া বসিয়া আছেন, যাহাতে শব্দ মন্দিরের ভিতরে না যাইতে 

পারে। এখানেও পিগু দানের বাবস্থ। আছে । 

( ৮। স্বদামাপুরী। 

৯। হরিদাসের মঠ। 

১০। কবীরদাসের মঠ। 

১১। বিছুর আশ্রম | 

১২। শ্বেতগঙ্গা । 

১৩। চক্রতীর্থ। বিশাল দার বৃক্ষ, খাহার দ্বারায় শ্রীগগন্নাথ দেবের মুক্তি তৈয়ার 

করা হইয়াছিল, এইস্থানেই পাওয়া গিয়াছিল। 

১৪। বেড়ী হনুমান । এই খানে হনুমান জিউ পাহরাঁর নিষুক্ত ছিপেন কিন্ত তিনি বিনা 

'আজ্জায় অযোধ্য| চলিয়। গিয়্াছিলেন, সেই জন্য পারে বেড়ী পড়িয়াছে। 

১৫। চক্রনারারণ জিউ। 

১৬। জনকপুর ৷ বিশ্বকম্মা চারিটী মুন্তি এই স্কানে ঠৈরার করিয়াছিলেন । 

১৭। ইন্দরছায় পুষ্ষরিণী। এই স্থানে রাজা ইন্দ্রছায় সহন্স 'অশ্বমেধ বজ্ঞ করিয়াছিলেন 

এবং অসংখ্য গো দান করিয়া ছিলেন। গরুর ক্ষুরের চাপে পৃথিবীতে গর্ত হইয়াছিল। 

এবং সঙ্কল্পের জলে সেই গর্ত পুরিরা পুক্ষরিণীর স্ষ্টি হইয়াছে । 

১৮1 নুসিংহ। 

১৯। নীলকণঠ। 

২০। মার্কগেয় সরোবর, এখানে পিগুদান করিতে হয়। 

২১। হরিপার্ববতী | 

২২। মাকগ্ডশ্বর | 
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২৩। চন্দন পুকুর। এখানে বৈশাখ মাসের শুরু! ততীয়া হইতে ২১ দিন ( একাদশী 

পর্যন্ত) ভগবান মদনমোহন জিউর মুত্তি নৌকায় বসাইয়া ঘোরান হয়, চন্দন যাঁর সময় এখানে 

থুব উৎসব হয়। 

* ২৪।॥ কপালমোচন। 

২৫। আদ্যাবুকেশ্বর ৷ 

২৬। কপোতেশ্বর | 

২৭। যমেশ্বর। 

২৮। মৃত্যুঞ্জয়। 

২৯। বিশ্বেশ্বর। 

৩০। বিন্বেশ্বর | 

৩১। গোপীনাথ। 

৩২। লোকনাথ। শ্রীজগন্নাথ জিউ হইতে দুই মাইল পুরে, ভগবান রামচন্দ্র স্বহস্তে এই 

শিবমুত্তির স্থাপনা! করিয়াছিলেন । 

৩৩। শ্বেতমাধব ভাঙ্করকুপ দেখিবার উপধুক্ত । 
্সাচে উ »-সপ-৬-+৮+-, 

্ত্রীশ্রীজগন্নাথ মাহাত্ম্য । 
এক সমন্ধ পরম পবিত্র নৈমিষাঁরণ্যে শৌনকাপি ষ্টাশা হাজার খর্ধি একপিত হইয়া 

সৃকদেবকে নম্র ভাবে উন্তমোত্তম পবিত্র তীথের ও গ্ষেখের শাহাগ্বা গিজ্ঞাসা করিলেন। 
নুকদেব সমস্ত পৃথিবী মণ্ডলের তীর্থ ও ক্ষেত্রের ভিতর পুরাযা রম ( গগন্নাথ ) ক্ষেত্রের 

মাহাত্ম্য বর্ন করিলেন। স্থকদেব নূলিলেন,--“হে শৌনক 1 শ্রাপুরুমোন্তম ক্ষেত্রে 

স্বয়ং পরমপুরুষ আরশ্রীনারায়ণ জগন্নাথ নাম ধরিয়া লা করিতেছেন, এই ক্ষেত্র 

উড়িষা দেশে খধিকুল্যা ও বৈতরণী নদীর মধ্যে দশ যোগন (চল্লিশ ক্রোশ) বিস্তার 

করিয়! ধর্শ, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও শান্তি প্রদান করিতেছে । হে ম্বানগণ ! যাহারা এই স্থানে 

বৈতরণী নদীতে ও বিন্দু হদে ম্লান, গিরিজা দেবী, নীলক মহাদেবের দর্শন, এুধাক্ষেত্র 

ও চন্দ্রভাগায় স্নানাদি ও যাত্রা করে, তাহারা খাবিতৃল্য। হে শৌনক ! শ্রীপুরুষোভতম ক্ষেত্র 

শঙ্খাকার শঙ্ঘোদর স্নান, নীলাচলে রোহিণী কুণ্ডে স্নান ও দান এই গ্কানেই কল্পবৃক্ষাির দর্শন, 

স্পর্শন ও পৃজন ইত্যাদি করিলে যাত্রীর অনেক জন্ম জন্মাস্তরের সঞ্চিত পাপপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া 

যায়। এখান হইতে অতি নিকটে পৃথিদেবী 'মার লঙ্গীযুক্ত রত্বসিংহাসনোপরি ভগবান নীলমাধব 

অবস্থান করিতেছেন । এই স্থান হইতে এক শত হাত দুরে ভগবান মাধব, এর্গী, বুসিংহ ভগবান 

সর্ববদ। বিরাজ করিতেছেন। ইহাদের দর্শন, পুঙ্গন মাত্রেই মানব পাপ ঘুক্ত হয়। ব্রহ্গহত্যা 

পাপ নাশ করিবার জন্য কপালমোচন তীর্থ আছে। এই স্ানে নারারণ ৪ শিবলিঙ্গের 

দর্শন ও পূজা! করিলে কোটি শিব পূজার ফল হয়। এই স্থানে িষু ভগবান ধমশ, চামুগ্ডাদেবী, 



শিলা 
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পোকপাবনী গঙ্গা, মৎস্য অবতারের মুন্তি ইত্যাদি দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নাশ 

হইয়া! যায় এবং বাঁজপেয় বজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়; এই তীর্থে গ্লান করিবামাত্র 

কামাঁদি ষড়রিপুর দমন ও তৎকরতৃক সমস্ত পাপ নাশ হইয়া যায়। এখান 

হইতে কিছু দুরে মঙ্গলাদেবী দক্ষিণনাদন গণেশের দর্শন করিলে পাত্রীর সমস্ত বিদ্ল 

বিনষ্ট হয়। কাল পর্বতের পূর্বদিকে নরিচিকা শক্তি বিরুপাক্ষ অর্বশিজাদেবী, কপালমোচন, 

হরিণশঙ্খ, নীলক্চ, মঙ্গলামার্কগডের জিউ ও মার্কণের পুকুর আছে, এই পুকুরে 
নান দর্শন পুজা করিলে যাত্রী বাজপেয় যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। যেখানে নীলমাধৰ 

ভগবান আছেন, সেখানে পৃথিমণ্ডলের সমস্ত তীর্থই আছে এবং সেই স্থানে স্বর্াস্থিত 

দেবতারা বাস করিতে ইচ্ছা করেন। এই স্থান সেবরীর স্থান হইতে যুক্ত, চৌদ্দভূবনে 
মানা করিবার উপযুক্ত অতি পবিত্র ও উত্তম স্থান। এক সময় রোহিণী কুণ্ডে একটা পিপাসার্ত 
কাক জল পাঁন করি! শরীর তাগ করিল, তৎক্ষণাৎ সে চতুতূ্জ মুক্তি ধারণ করিয়] 

বৈকু্ঠে গমন করিল। তখন যমরাজা বিষ্কে ইহার মাহাত্মা জিজ্ঞাস! করিলেন, তখন 

বিষুর আজ্ঞ। পাইয়া শ্রীশ্রীলক্মী এই পরম পিএ ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তার বর্ণন করিলেন 

এবং যমরাজাকে বলিয়া দিলেন ষে এই পাঁচ ক্রোশ তীর্থের ভিত তোমার কোনও 

অধিকার নাই। এমন কি থে কোন যাত্রী, এই স্থানে এক পক্ষ কাল বাস 

করিয়া অনা দেশে গিয়া শরার ত্যাগ করে, তাহার উপর€ তোমার কোনও 

অধিকার থাকিবে না। হে যমরাজ! 'আমি তোমার সত্য কথা বলিতেছি, হে হুর্ধ্যপুত্র ! 

জগন্নাথ ক্ষেত্রের সমান কোনও ক্ষেত্র নাই এবং ধাহারা এখানে বাঁ করেন, তাহাদের 

মাহাত্ম্য আমি বর্ণন করিতে অসমথ। এই কথা শুনিয়া ঘমরাজ অতি প্রসন্ন মনে নিজ 

স্থানে চলিয়া গেলেন। শুকদেব মুনি শৌনককে বলিলেন, হে শৌনক! দারুরূপে 

ভগবান, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে বাস করিতেছেন। অতএব ইহা! অপেক্ষ। পবিত্র স্থান ভূলোকেতে 

নাই। এখানকার মাহাম্মা ব্ণন করিবার সামর্থা কাহারও নাই। শৌনক ও খধিগণ 

বাহার। এই অতি পবিএ মাহাত্ম্য শুনিবে, পড়িবে ও পড়াবে, তীহারা! নিঃসন্দেহে বৈকু&- 

বামে গমন করিবে (অং ১)। শৌনক আদি খাষগণ পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের মাহাত্থ্য বিস্তারিতভাবে 

কহিতে বলিলেন। তখন শুকদেব অতি প্রসন্নচিন্তে পুনরার মাহাত্ম্য বর্ন করিতে 

লাগিলেন । মালবদেশে সমস্ত গুণধুক্ত অতি তেজম্বী, রাজা ইন্তরছায় বাস করিতেন, একদ। 

রাজা ইহ্দ্ছ্যয় পৃজা করিতেছিলেন এমন সমন একটা জটা বস্কলধারী মুনি আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন, রাজা মুনির সৎকার ও পুজা করিলেন; মুনি প্রসন্ন হইয়া রাজাকে বলিলেন, 

“রাজন! উড়িষ্য/ দেশে সমস্ত তীর্থ দ্বারা ভূষিত নীলাচল পর্বতে শ্রাপুরুযোত্তম ক্ষেত্র আছে, 

সেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউ সমস্ত দেবগণের সহিত বিরাজ করিতেছেন। হে রাজন ! তুমিও 

স্বকুটন্বে সেই স্থানেই গিরা বাস কর। খাধির আজ্ঞা! পাইয়া রাজা পুরোহিতের কনিষ্ঠ 

ভ্রান্ভাকে প্রথমে পুরুষোত্তম ক্ষেত্র দেখিয়া আমিতে পাঠাইলেন। সে জঙ্গলে গিয়া বিশ্ববস্থ- 

নামে শবরের সহিত দেখা করির। সেখানকার সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়! রোহিণী কুণ্ডে শ্নান 



( ৪৩ ) 

করিয়া বটবুক্ষ স্পর্শ করিয়া রত্বুসিংহাসন স্থিত নীলতন্থ্ধারী শ্রী শীজগন্নাথদেবের দর্শন করিয়া 

তক্তিতাবে প্রণাম ও পুজন করিয়া স্তুতি করিলেন। হাহাব পর বিশ্ববন্গুর বাড়ীতে 

আসিয়া ভগবানের উত্তমোত্তম প্রসাদ ভক্ষণ করিলেন এবং শব্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন সে, 

এই ঘোর জঙ্গলে তুমি এই উত্তমোত্তম পদাথথ সকল কেথায় পাইলে / বিশবন্থু বলিল, হে 

মিত্র! শ্রীশ্রীজগন্নাথ জিউর দর্শন পূজন করিতে স্বর্গ হইতে দেবতারা আসেন এবং তারাই 

এই সকল উত্তমোত্তম পদার্থ ভোগ দিয়া যান। আমি সেই মক্ল ভোগ-গ্রসাদ দ্ারায় 

যাত্রীদের সংকার করিয়! গাঁকি এবং আমিও স্বকৃটন্ে ভোঁগশ করি । এই সকল 

বার্তালাপ করিতে করিতে বিদ্যাপতি থুমাইয়! পড়িলেন ; তখন গুগবান শ্রী্ীজগন্নাথ তাহাকে 
স্বপ্ন দিলেন যে তুমি যাইয্! রাজা ইন্রদায়কে স্বকুটু্থে এখানে নিয়ে এস 

এবং তুমিও আমার সভায় স্থিত হও | আহার পর গ্রাহকালেই বিদ্যাপতি 

বিশ্বস্থুর সহিত দেখা কবিরা নিজ দেশে 'আপিয়া পাঙ্জছার শিকট সমস্ত বৃত্তান্ত 

বলিতে লাগিলেন। তখন রাজা নিজ রাজ্যঘধো এই গান্ধা ঘোষণা করিলেন 

যে সমস্ত প্রজাকে রাজার সহিত উড়িয়া! দেশে ঘাইতে হহবে। বাজামাঙ্ঞা গাইয়া 

সমস্ত প্রজা রাজার সহিত যাইতে উদ্যত ঠ£ল, এবং লাজ! সমস্ত গ্রজাকে সঙ্গে 

লইয়! উড়িষ্যাদেশে গমন করিলেন। রাস্তায় কৌশি-) শদার (গঙ্গা ও চক্হাথ একার 

বিপিন ) মাহাত্ম্য বর্ণন করিলেন। রাজন! এখানে (গঞ্গাসাগর । পান কারণে ও বাস 

করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ইহা শুনিয়া রাজা অতি আনাপিত হইলেন । । অং ৯) হে সৌনক! 

ইতিমধ্যে একাগ্রমনে ধ্যানেরত রাভা একটা ঘণ্টার শন্দ শুনিতে পাহলেন। ওদন বাজ বিনাতভাবে 

নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন; নারদ সলিলেন, “হে পাজন্! এক মন কাশাপবামী বিনা 

( মহাদেব ) এই বনে তপস্যা করিলেন এবং তিপন্তার নালমানব প্রমন ঠইয়া মহাদেবকে শন 

দিলেন, মহাদেব বর চাঁহিলেন যে, আনার নানে এই বন গাদদ্ধ ইউ হন শালনাধন প্রস্ 

হইয়। বর দিলেন। সেই অবধি এই স্থান ভূবনেশর নাদে গরসিদ্ধ হহয়াছে গং মেই অবধি পিদেশবর 

মহাদেব এই স্থানে বাস করিতেছেন । নারদের বচন শুনিরা রাজা বিশ পণ্য ভড়াগে দান করি, 

লেন, এবং কোটি লিঙ্গেশ্বর মহাদেবের দর্শন পূজন করিয়া রাজ! নারদে সঠিঠ প্রাতঃকালে 

কপোঁত শান্তিতে প্রবেশ করিলেন। কপোঁতেঙ্বর ৪ বিশ্বেশ্বরের খাহাগ্সয জিজ্ঞাসা করিলে 

নারদ কহিলেন, রাঁজন এক সমর অর্জন শ্রীরুষের সহিত নীলদ।ধাবের দর্শনের জন্য এখানে 

উপস্থিত হন, সেই সময় বনের বৃক্ষের সহিত বিশ্বের শিবের স্থাপন! করিয়া ঘোর জঙ্গলে 

মহাপ্রতাগী রাক্ষপদের সংহার করিলেন। সেই সময় হইতে বিশ্বের শিব প্রসিদ্ধ 

হইল। একদ| কাণীস্থ শিব নীলমাধবের দর্শন করিরা ফিরিবার পম॥ কপোতের স্থানে 

আসিলেন,সেই হইতে কপোতেশ্বর শিব প্রসিদ্ধ হইল । ইতিমধ্যে রাজার বাম চক্ষু স্পনিত হইল ; 

নারদের নিকট ইহার ফল জিজ্ঞাস! করায় নারদ বলিলেন, অদ্য তোমার পুত্র উৎপন্ন হইবে, 

তুমি আজ নীলমাধবের দর্শন পাইবে না। যে সমর তুমি বিদ্যাপাতিকে এখানে পাঠিয়েছিলে 

সেই সময় হইতেই ভগবান অন্ত্ণান হইয়াছেন, স্বর্ণারতি নালা পাহব্ণ হইয়। গিয়াছে। 



সি 

প্রি 
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ইহা! শুনিয়া রাজা অতি ছুঃখিত হইলেন । তখন নারদ রাজাকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন 

এবং নান! প্রকার ধর্মালাপ করিতে করিতে রাজা নীলমাধবের মন্দিরের নিকটে উপস্থিত 

হইলেন, তখন নারদ বলিলেন রাজন! এখন ভগবান শ্বেতদ্বীপে চলিয়া গিয়াছেন । ইতিমধ্যে 

'আকাশবাণী হইল, হে রাজন! নারদ যাহা তোমায় বলিতেছেন তাহ! সত্য, তুমি তাহার 

আজ্ঞা প্রতিপালন কর। আঁকাশবাণী শুনিয়া! রাজা অতি প্রসন্ন হইলেন এবং নাঁরদের 

সহিত ব্রন্ধার স্থাপিত নীলকণ্ঠ মহাদেবের সমীপে গিয়া উপস্থিত হইলেন, সেখানে পাঁচ রাত্রি 

বাস করিয়া বিশ্বকন্মার দ্বারা একটা উত্তম মন্দির নির্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে নৃসিংহ মূর্তি 

স্থাপন করিলেন। পুনরায় নারদের আজ্তান্সারে এক শত অশ্বমেধের সামশ্রীযুক্ত যন্দ্রশালা 

নিম্মাণ করাইয়া একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। রাজা সাত দিন পর্যন্ত 

অনশনব্রত ধারণ করিয়া যজ্ঞ ঘারে ছিলেন। তখন ভগবান প্রসন্ন হইয়া চতুভূজ রূপ 

ধারণ করিয়া! শ্রীলক্মী ও বলরামের সহিত দর্শন দিলেন। রাজ! অনেক স্ত্রতি করিলেন 

এবং চক্ষু খুলিবামাত্র কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সমস্ত পিষয় রাজ! নারদকে 

বলিলেন, নারদ রাজাকে অনেক উপায়ে সন্তষ্ট করিলেন। গ্রাতঃকালে রাজ! নারদের সহিত 

সমুদ্রন্নানে যাইলেন ; এবং ম্লান করিয়া যেমন জল হইতে উপরে উঠিলেন, তখনি রাজ। 

সম্মুথে একটা বৃক্ষ ও ভগবান নারায়ণের সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। রাজা অতি প্রসন্ন হইয়া 
স্তুতি ও পূজা করিপেন। দারুরূ্প ভগবানকে যজ্ঞশালার় স্থাপিত করিয়া সমস্ত কর্ম সম্পূর্ণ 

করিয়া রাজ! ভগবানকে সদৈব স্থিত থাকিবার জন্য তক্তি সহকারে প্রার্থনা করিলেন, দৈববাণী 

হইল,--“তুমি এখানে ১৫ দিন উত্সব কর, তাহার পর একটী ছুতর আসিবে, তাহাকে মন্দিরের 

ভিতর বদ্ধ করিবে এবং বাহির হইতে তোমরা বাঁজন| বাজাইয়। কীর্তন করিবে, সে ভিতরে 

দাকুবূপ ভগবানের প্রতিমা প্রস্তুত করিবে” এই ৈববাণী শুনিয়া! রাজা অতি প্রসন্ন হইলেন। 

আঁকাশবাণী 'ন্ুসারে অস্ত্র লইয়া একটী ছুতাঁর উপস্থিত হইল, রাজ। এ মত ছুতারকে 

ঘরের ভিতর বন্ধ করিয়া বাহিরে কীর্তন করিতে লাগিলেন । (আং৩) সেই সময় 

দেবতাঁর। আকাশে থাকিয়া! নৃতা, গান ও পুষ্পুবুষ্টি করিতে লাগিলেন | ইতিমধ্যে বলতদ্র 
ও ন্ুভদ্রার সহিত শ্রীজগন্নাথ দেব মন্দিরে আবিভূর্তি হইলেন। মন্দির খোলা হইল, 
সকলে নারায়ণের দর্শন, পুজা ও স্ত্বতি করিয়া রাজা ইন্দ্রের ' প্রশংসা করিয়া নিজ নিজ 

স্থানে প্রস্থান করিলেন। ইহাঁর পর রাজা ইন্্দ্থায় মন্দিবটা আরও উচ্চ করিয়! নির্মীণ করাইলেন। 

বিশ্ববস্থ ও বিদ্যাপতিকে রাখিয়! রাজা নারদের সহিত ব্রহ্গাকে নিমন্ত্রণ করিবার জন্য পুষ্পকরথে 
্রহ্মলোকে প্রস্থান করিলেন । সেখানে গিয়৷ রাজ! ইঙ্জ্রাি দেবতাকে দেখিতে পাইলেন। 
নারদের সহিত রাজা ব্রহ্ধার দর্শন পাইয়া অনেক স্ততি করিলেন। নারদ রাজার অভিপ্রায় 

বহ্মাকে বুঝাইয়া বলিলেন, দেব! আপনি দারুরূপ শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিমা! নিজ 
হস্তে স্থাপিত করুন। যে সময় এই সকল কথা হইতেছিল, সেই সময়ে ভুর্ববাসা আসিয়া উপস্থিত 

হইলেন, দুর্ববাসার সৎকার 'ও গ্রতিষ্ঠ। হইবার পর, তিনিও এব্ষয়ের জন্য ব্রহ্মার নিকট অন্ত- 

রোধ করিলেন। ব্রন্ধা সম্মত হইলেন এবং সকল দেবতাকে শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রতিষ্ঠার 
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জন্য সেখানে যাইতে বলিলেন ; “দেবগণ | তোঁমর! সকলে এস্থানে আসিও আমিও যাইব” বঙ্গ] 

রাজাকে বলিলেন, “তোমার সমস্ত সামগ্রী সেগানে নষ্ট হইয়াছে কারণ, তুমি এখানে আসিয়াছ 

রি কয়েকটা মবস্তর হইয়া গিয়াছে, সেখানে কেবল মন্দির ৭ মা বর্তমান আছে আর 

কিছুই নাই ; তুমি নারদ, শঙ্খনিধি ও পদ্মানিধিকে সঙ্গে লইয়া ৭াও এবং সকল সামগ্রী 

জোগাড় কর, আমি পরে আসিয়া দেব প্রতিষ্ঠা করিব।” গাঞ্জা ঈন্দদায় এই মত আজ্ঞা 

পাইয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া আসিলেন। (অং ও) ব্রঙ্গলোক হইতে আসিয়া রাজা মনিরের 

নিকট সকলের সহিত শ্রী শ্বীজগন্াথদেবকে স্থাপিত দেখিলেন। £কাণে পাজা তৎক্ষণাৎ পূর্ধদার 

দিয়। মুক্তি বাহির করিয়া ফেলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, “কে এ মদ্দি শ্তাপিত করিল ?” 

উত্তরে জানিতে পারিলেন, গালব রাজা মন্দিরের জীর্পো্ধাব করিয়া এ মণ্তি স্তাপিত 

করিয়াছেন । এই শ্বনিয়া রাজ! ইন্দরছায় গালবের উপর আ.কমণ করিলেন । গালবও 

আসিয়া উপস্থিত হইল, তখন নারদ গালব রাজাকে ইন্জছায়্ের সকল রপ্ভান্ত শনাইলেন। 

তখন গালব রাজা লজ্জিত হইয়া নিজ রাজ দিয়া ইন্দদায়ের পিনে গিয়া বসিপ। রাজা 

ইনদদায় মন্দির উত্তমরূপে পরিষ্কার করাইলেন, এবং তিনটা রথ ঠৈঠার করাইয়া পঙ্গার ধ্যান | 

করিলেন। হংসস্তিত ব্রহ্মা সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ১. সমস্ত সামগ্রী দেখিয়া ' 

প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। রত্ববেদীর উপর ভগবানকে স্তাপিত করিয়া, স্দশন আদিকে 
স্থিত করিয়া ভগবানের স্তরতি করিলেন ও জয় শব প্রতিধ্বনি করিয়া রাজা ইন্দরদ্য়কে 

ধন্যবাদ দিলেন। (অং৫) শুকদেব শৌনককে বলিলেন, 8 শৌনক ! বশাখী 
শুরু! অষ্মী বৃহস্পতিবার পুষ্যানক্ষতত্র বঙ্গা দাকর ভগবানের প্রতিষ্ঠা 
করিয়া ইন্দ্রদ্য্ন রাজাকে রাজ্যে আশেক করিলেন । দার হীভগগ্নাথদেন মতি প্রসন্ন 

হইয়া রাজা ইন্তরছায়কে বলিলেন, “আদি তোঘায় নিজ ভক্তি (যাহা কেহ সনদে পায় না) 

দিতেছি । আমি এখানে ব্রঙ্মার দ্রিগ্রহরের মন্ত পরীন্ত বাম করিণ। আমি অজন্মা 
তথাঁপি আমার জন্ম দিন জার্ট মাসের শুক্লা পৌর্মামির দিন ছউবে। এ তিথি হইতে 

১৫ দিন পর্য্যন্ত আমার মশির বন্ধ রাখিবে। 'আাঘাঢ় শুর দ্রিতীয়ার দিন রখোধ্সব 

করিবে । আধাঢ শুক্রা একাদণার দ্রিন আমার শয়ন । আবরণ খর! পৌর্মাসির দিন 

আমার বাঁর উৎসব হইবে, কার্তিকী শুক্র! 'একাদণাতে উত্থান, মাপ মাসের শুক্লা অষ্টমীতে 

আমার শৃঙগার; পৌষ মাসের চতুদ্দণী ও পূণিঘার দিন গাষার পুধ্যানিষেক দাত্রা, 
বৈশাখ মাসের শুরুপক্ষে ফান্ধুন মাসের শুরু পৃরিমার দিন আনান দোলোতমব, চৈত্র 

মাসের শুক্লা তৃতীয়াতে চন্দন-যা্রা করাইবে ৷ হে রাজন ! এই “প্রকারে তুথি আমার বার 

মাসের বার উতৎনব করাইবে ।৮ হে শৌনক । শ্রী হীজগন্রাথদেবের এই সকল বাক্য শুনিয়। 
সকলে পুনরায় ভগবানের স্তুতি করিলেন এব স্বন্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন (অং ৬) 

শুকদেব বলিলেন, শৌনক! স্বীরা রোহিণী কৃণ্ডে শ্নান করিয়া! অক্ষর বট নীলচক্র, 

বিদ্বেশ-গণেশ, নৃসিংহ, বিমলাদেবী, ইত্যাদি দেলতাদিগের প্রাণনা করিয়া পাঠালেশ্বর, 
জয় ও বিজয়কে নমস্কার করিয়া মুস্থচিন্ত হইয়া শ্রীজগন্াণ, বলভদ্র ৪ স্ুভদ্রাদেবীর 
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দর্শন ও পুজা করিবে। হে শৌনক! যাহার! এই প্রকারে বিষু ভগবানের দর্শন ও 
পূজা করিবে তাহারা পদে পদে মশ্বমেধ বজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে। এই ক্ষেত্রের 
ন্যায় আর কোনও ক্ষেত্র নাই (অং ৭) শুকদেব পুনরায় বলিলেন, হে শৌনক.! 
শ্বেত গঙ্গায় স্নান করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথপুরীতে তিন দিন অবশ্য বাস করিবে। শ্বেত 

গঙ্গায় স্নান করিয়া সেই স্থানে যে সকল দেবতারা আছেন, তাহাদের দর্শন করিবে। 

রাস্তায় সাক্ষী-গোপাল দর্শন করিবে, তাহার পর বাড়ীতে ফিরিয়া হবন (হোম ) 

করিয়া যথাশক্তি ব্রাঙ্গণ-ভোজন করাইবে । এই প্রকারে যাত্রা করিলে পদে পদে 

অশ্বমেধ বজ্ঞের ফল পাওয়া ষায়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ ভক্ষণ করিলে কোটি কোটি 

কপিল| গাভী দানের ফল হয়। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদ বা মালা স্পর্শ করিলেও 

বাঙ্গণ ভোজন করাইবে। কেবলমাত্র প্রসাদ ভোজন করিলেই শ্রীশ্রীজগন্গাথ পুরীতে সকল 

স্থানে যাইবার ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব কোনও প্রকার বিকার ব] দ্বিধা না করিয়! 

প্রীজগদীশের প্রসাদ ভক্ষণ করিবে । কদাচ অনাদর করিবে না। এমন কি শ্রীশ্রীজগন্নাথ 

দেবের মাহাত্য যে কেহ পড়িবে, পড়াইবে, শুনিবে ও শুনাইবে অথবা শ্রীজগন্নাথ মাহাত্মা 

[তি যে ব্রাহ্গণকে দান করিবে সে ঘরে বসিষ়। শ্রীশ্রীজগদীশের দর্শনের ফল প্রাপ্ত হইবে । 

শৌনক ইন্্রত্যয় রাজা ও নারদের সহিত সশরীরে ব্রহ্গলোৌকে চলিয়া! গেলেন । আর 
আমিও এই স্থানে এই পুণা কথা সমাপ্ত করিতেছি । তখন শৌনকাদি খধিগণ শুকদেবকে 

পূজ1| করিলেন এবং ধন্য ধন্য বলিয়! মাহাত্ম্য কথা সমাপ্ত করিলেন। 

মাপ্রোজ 

মাদ্রাজ সহর শাঁদ্রাজ প্রান্তের রাজধানী । ইহা সমুদ্রের ধারে অবস্থিত ও ইহা অতি 

মনোহর স্থান। ইহা ভারতের তৃতীয় সহর। এই বিষয় লেখা! বিড়দ্বনা। এই ক্ষুদ্র 

পুস্তিকায় বিখ্যাত সহরের বিস্তৃত বর্ণন| কর] ছুঃসাধ্য। এই পুস্তিকা কেবল তীর্থ স্থানের 

যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিবে । অতএব এ বিষয় আলোচনা করা! ধৃষ্টতা বই আর কিছুই নহে। 
তত্রাচ এই বিখ্যাত নগরের কয়েকটা প্রধান (দেখিবার যোগ্য )স্থান নিম়্ে লিখিয়া দিতে 

বাধ্য হইলাম । 

(১) সেন্ট জর্জের কেল্ল! ( এখানে টিপুস্থল্তানের কামান দেখিবার যোগ্য ) 

(২) গবর্ণমেণ্ট হাউস ( 00%০0:শ771917 [70099 ) 

(৩) হাইকোর্ট (17191) 0০01) 

(8) যাত্থর (80510) ) 

(৫) নেপিয়ার পার্ক 

(৬) পুর বাজার 

(৭) বোটাঁনিকাল গার্ডেন ( 8০9617109] 02101) ) 



(৮) পার্থরথীর মন্দির 

(৯) রবিন্পন্স পার্ক ( 80101090105 1১81) 
(১০) সপ্তকৃপ 

/ (১১) মেমোরিয়াল হল ( 71917101101 11211) 

(১২) অবজার ভেটারী ( 01959158001" ) 

(১৩) থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটা (1 90501111081 13০618|১ ) 

(১৪) এফারিয়াম্ (সামুদ্রিক জীববাস ) ইহা দেখিবার জনা প্রত্যেককে /* এক 

আনা করিয়া টিকিট লাগে। 

(১৫) কাল হস্তী 

(১৬) তৃপতি (বাঁলাজী ) 1 এই তিনটা তীথ স্তানে রেল গুরে গলেশন আছে | 

(১৭) তিরুমান্নামলেয় 

(১৮) পংছীতীর্থ চিঙ্নুলপুত জংসন হইতে ৭ মাইল । এখানে গোড়ার গাড়ী ইত্যাদি 

পাঁওয়। যাঁয় মুছালিয়ারের ধন্মশালা, পোল্ট্রীতে থাকিবার বিশেষ স্পিধা আছে । 

কাঞ্জিওয়ারাম € কাঞ্ধী ) 
সাউথ ইপ্ডিয়ান রেলওয়ের (১০0৮1) 17118. 13৮1] তা ড ) '»৪পাপুর জংসন হইতে 

চিঙ্গলীপুর আর্কো নামে একটী ব্রাঞ্চ লাইন গিয়াছে ; কাজিওয়ারাম এই বাঞ্ লাইনের 

একটী ্টেশন। উহা! মাদ্রাজ প্রান্তের চিঙ্গল'পুরের অন্তগত। ভাবহপর্মের সাতটী মহাতীগের 

ভিতর কারঞ্চি অন্যতম। লোকে ইহাকে দক্ষিণ দেশের কাশী পলিয়া থাকে । এখানে 

মৃত্যু হইলে মোক্ষ হয়, সেই জন্য কাণার নায় লোকে গড়ার পুর্বে এখানে আসে ও মৃত্যু 
কামনা করিয়া বাস করে। কাঞ্চিতে পাথরের অনেক সুন্দর শ্ন্দর মন্দির আছে, ইহা! 

শিল্পকলার বিশেষ পরিচায়ক । শিবকার্চি ও বিষুকারঞ্চি দুইটা পুণক গ্তান। শিব কাঞ্চিতে 

একাগ্রনাথ নামে একটা শিব মন্দির আছে, ইহাতে অনেকগুলি মণ্ডপ আছে। ইহার সহন্স 
স্তম্ত সংযুক্ত সভামণ্ডপের শোভা অবর্ণনীয় । একাগ্রনাথ মহাদেব এঠ মন্দিরের সম্মুখে আছেন। 

একটা পুরাতন গাছের তলায় পার্বতী বালীর শিন গড়িয়া পূজা করিয়াছিলেন, সেই জন্য 

শিবের নাম হইয়াছে একাগ্রনাথ। 

কামাখ্যা দেবী, কচ্ছমেশ্বর মহাদেব, কৈলাশনাথ, তরিবিক্রন, শঙ্করাচার্যের পাষাণ মুস্তি 

প্রভৃতি আরও অনেক পবিত্র সমাধী শিবকাঞ্চি হইতে দুই নাইল দুরে মপপ্তিত | বিষণ মন্দিরের 

শোভা দেখিবার উপযুক্ত, দেখিলে 'আশ্চধ্য হইত হয়। এখানে বরদরাজ স্বামীর মূর্তি, 

নরসিংহ স্বামী, বেগবতীধারা] ইত্যাদি স্থান দেখিবার উপযুক্ত । ষ্টেশন হইতে তীর্ঘস্থান 

প্রায় দ্বই মাইল দুরে । এখানেও ধন্মশাল। আছে । 



( ৪৮ ) 

তার্জোর 
ইহা সাউথ ইঙ্ডয়ান রেলের একটা ষ্টেশন। তীর্ঘস্থান ্টেধন হইতে প্রায় ছুই মাইল 

দূরে অবস্থিত । এখানে ধর্মশালা, ক্ষেত্র ( ছত্র ) ও হোটেল আছে। যাত্রীদের থাকিবার বিশেষ 

সুবিধা আছে] ইহা! একটা অতি পুরাতন ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী । তৎকালীক শিল্প ও শিল! 

তাহা! দেখিয়া পৃথিবীর সমস্ত সত্য জাতিই চষংকৃত হ্ইয়াছে। 

ব মন্দিরের প্রতিষ্ঠা সমস্ত ভূমগ্ুলে বিখ্যাত | এই মন্দির প্রায় 

হত বুষতের (সাঁড়ের) মুত্তি, সুত্রন্ষণ্য ও গ্রাহ্-্তব্রের মন্দিরও 

ব্রিচিনা পল্লী 
*শ্ইহাসীউী্থিগিয়ান রেলওয়ের একটা ষ্টেশন । ইহা কাবেরী নার ধারে অবস্থিত। 

স্থানেও ধর্মশালা, ক্ষেত্র (ছত্র)ও হোটেল ইত্যাদি আছে! এখানে প্রায় ২০* দুইশত 

ফিট উচ্চ পাহাড়ের উপর শিব ও গনেশের মন্দির আছে। পাহাড়ের উপর হইতে কাবেরী নদী, 

শীরঙ্গমের মন্দির এবং উন্নত গোপুরাম ইত্যাদির শোভা দেখিতে অতি মনোহর শ্রীরঙ্গম 

জীউর মন্দির এস্তান হইতে প্রায় পাঁচ মাইল দূরে। মন্দিরে সাতটা গোপুরাম আছে। 
মন্দিরটী সাতটা পাঁচিল দিয়া ঘেরা । এই প্রাচীরগুলিকে অতিক্রম কনিরা মন্দিরের ভিতর 

শেষনাগের ( বাগ্কীর ) উপর ভগবান বিষ্ণুর বৃহৎ মূর্তির দর্শন হয়। মন্দিরের ভিতরে 
অনেকগুলি মূর্তি আছে। শ্রীরঙ্গম হইতে প্রা এক মাইল দুরে ভম্ব,কেশ্বর মহাদেবের 
মন্দির দেখিবার উপযুক্ত । 

মতুরা 

মদুরা সাউথ ইগিয়ান রেলের একটা প্রধান (জংসন) ষ্টেশন। এই নগর মইগাই 

নদীর দক্ষিণ ধারে অবস্থিত। ষ্টেশন হইতে প্রায় এক মাইল দূরে প্রাচীন দেব মন্দির 

আছে। মীনাক্ষী দেবী ও সুন্দরেশ্বর মহাদেবের মন্দির দেখিবার উপযুক্ত। মন্দিরটা খুব 
বড় প্রায় এক সহস্ন ফিট লম্বা ও আট শত ফিট চওড়া এবং একশত সন্তর ফিট উচ্চ। 

ইহাতে নয়টী উচ্চ গোপুরাম আছে। মন্দিরের বাহিরের দেয়ালে পৌরাণিক কথা ও 

দেব-দেবীর মূর্তি অঙ্কিত আছে। মছুরার মন্দিরের শিলা-চিত্র-কল। ভারতবর্ষের ভিতর 
অদ্বিতীয় বলিয়৷ পরিগণিত হয়। প্রবাঁদ আছে বনবাস কালে শ্রীরামচন্ত্র এই স্থানে সুন্দরেশ্বর 

মহাদেবের পৃজ1 করিয়৷ ছিলেন। 



(১) মীনাক্ষী দেখী। 

(২) অষ্টলঙ্গী মণ্ডপ। 

(৩) শত স্তন্ত মণ্ডপ। 

(৪) পাওু মগ্ুপ। 

(৫) বসন্ত মণ্ডপ। 

(৬) সহ স্তম্ত মণ্ডপ । 

(৭) তেপ্যাকুলীম পুর্ধরিণী। 

(৮) বৃহৎ বট বৃক্ষ ইত্যাদি দেখিপার উপযুক্ত । 

(১) দম শয়ন উ্ভা ঠঁশন হউে গার পাচ ৪150 ধরে । এখানে যাইবার 

(২) নবপাষাণ | জন্য বরেল গাডী পুছছা এন এখনে ধশ্মশপা কেএ 

(৩) রামনদ ] (ছর) ও ডাক বাঙ্গলা আছে । 

সেতুবন্ধ রামেশ্বর 
এই তীর্থ মাদ্রাজ প্রান্তের অন্ত্রগঠ, শর গেলার পান পানাণনোর গমিনাধার 

ভিতর। রেল তীর্থস্থান পধ্যন্ত গিয়াছে । রাখেখর হীথ একটি 21 পাদ হার টৈঘা 

১২ বার মাইন গ্রন্থ ৭1৮ মাইপ হইবে। বাম ঠাপের ২গাঞণ কারণ রামায়ণে 

বিশেষভাবে বণিত আছে অতএব এই শুদ্ধ গন্তিকার ভিত এ ভন এয়া আলো9না ঞ]| 

ব্থা। সকলেই জানেন যে শ্রীরামচন্দ্রের দারার এঠ ঠাথের নিন হৎয়াছে | বা খামার 

সন্গদয় পাঠক ও পাঠিকাগণকে এ বিষয় কিছু পিতে ভীত! করণ ।  শিণের অশিপটি 

প্রায় ১০০* ফিট লম্বা, ৬৫* ফিট 9৭ড়। বং ১২৫ থিট ৯৮, তার ৮$দিকে, 

চিত্রাঙ্কিত। সতামণ্ডপের শোভা অতলশীর | মনিবের টিন আপামগন্দের শ্বন্ত 

নির্টিতি মুখয় শিবলিদ্দ গ্তাগিত আছে । গেছ শিবলি দখল করিলে মনা 

মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। এখানকার মুত কে পন করিতে পারে আ। 

যাত্রীদের দুর হইতে দশন করিতে হয়। এখানকার পুগারী খাহীদের পিকট 

হইতে পূজার সামগ্রী ণইয়া পৃ করিয়া দেম। মন্দিরের িঠর একটা কপ আছে, 

ইহার ভিতর সমস্ত তীর্থের জল 'মাছে। প্রবাদ আছে ১ আরামচন্। নিগের 

অমোঘ বাণ দ্বারায় এই কুপ শিশ্মাণ করিগাছিলেশ এবং হি হি শার্থের জল এ 

কৃপগুলিতে আনিয়াছিলেন। গঙ্গা, মুনা, গধাশগ্র, চপল, গঞ্জ রম, কুমুদ আদি তর্থ 

কূপের জল স্পর্শ করিয়া যাত্রীরা পবির হইয়া থাকেন। 



(১) 

( ৫০ ) 

বানা বিশ্বনাথ_্রীরামচন্্র হম্ুমানকে শিবলিগগ আনিত  ঠকলাশে 

পাঠাইযাছিলেন। হন্থুমানের ফিরিতে দেরী হইলে পর শ্রীরামচন্ত্র খালীর শিবলিঙ্গ 

নিশ্মাণ করিয়া পুজা করিলেন। ইহার পর হনুমান কৈলাঁশ হইতে এই ( বাশী-বিশনাথ ) 

শিবলিঙ্গ আনিরাছিলেন। 

(১৪) 

লক্ষণ তীর্থ_-এখানে পিগুপান করিতে হয়। 

রাম তীর্থ । 

গন্জমাধন পর্বত বা রাম ঝরোখা, এই স্থানে শ্রাবামচন্দ্রের পাকা আছে। 

'অগুহ বটিকা। |, 

হগুমান কুণ্ত। 

বন্ষভত্যা তীর্থ । 

বিভীষণ তীর্থ । 

মাধব কুণ্ড। 7. 

সেত মাবব। 

রামেখর চিউ। 

বাদেশরা দেবী । 

নন্দিকেশ্বর | 

অষ্ট-লক্ষমা নগ্ডপ। 

বনায়ক আদি 'আরঞঙ্ কয়েকটি হাথ আছে ইহ! পরে বাঁণত হহবে। রামেশ্বর 

হইতে ১২ মাইপ পুরে ধন্থুন কোটী তীথ অবস্থিত । তীর্থস্থান পধান্ত রেললাইন গিয়াছে । এই 

তার্থে শ্রাদ্ধাদি করা হয়। এখানে সোনার ধনুক দান করিলে হাজার 'মম্বমেধ যজ্জের 

ফল হয়। 

ধল্ীশালা1--এখানে আনকগুপি পন্মশাল! আছে। 

প্রধান ধন্মীশালা-_বংশীপাপ অনারচাদ ডাকা, রাজা শিববকস বাগলা ও ভগবানদাস 
বাগলা নামক এই তিনটা ধন্মশালাহ প্রধান । 

€ 
গো 

সতু বাঁধিবার বণনা, সেতুর মধ্যে প্রধান 

২৪টী তীর্থের নাঁম। 
শীবামটন্দ্রের আঙ্। পাইনা নপ বলিলেন “আমি বিশ্বকম্মার ওরস পু এবং আমিও 

বিখবকন্মার সশান। আপনার আজ্ঞা পাইলে আমি এখনই সেতু তৈয়ার করিয়া 

দিব। নলের এবিধ বাক্য শুনিয়া আীরামচন্দ্র বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন এবং 



( ৫১ ) 

তাহারাও মুহুর্তের ভিতর বড় বড় পর্বত, বুঙ্গ, প্রস্তরাদি লনা 
সময়ের মধ্যে সমুদ্রের উপর ১০ যোজন পন্বঁ এবং ১৭ 

ফেলিল। 

এই সেতু দর্শনের বিশেষ মাহাম্বা আছে এবং উঠ! 
মহাদেব অত্যন্ত গীত হন। 

প্রীরামচন্দ্র যেস্কানে অবস্থান কারয়াহিলেন ৪ 
প্রসিদ্ধ তীর্থ । এণানে ২৪টা তীর্থ প্রধান । 

নশ-শুনান 

(১) চক্রতীর্থ। (৯) অগস্তাশীর্থ | 
সে 

(২) বেতালবরদ | (১০) রানগীর্ঘ। 

(৩) পাপবিনাশন । (১১) লঙ্গণতার্গ। 

(৪) সীতাসর। (১২) জটাতার্থ। 

(৫) মঙ্গলতীর্থ। (১৩) লক্মীতীর্। 

(৬) অমৃত বাপিকা। (১৪) 'মগ্রিতীর্ঘ | 

(১৫) শরুতার্থ। 

(১৬) শিবশীর্গ | 

তীর্থ» 

(৭) প্রহ্মকুণ্ড। 

(৮) হনুমানকুণ্ড। 

২ওটী শিকটি এ উপরোক্ত 

হরণ করে। 

গেওুব 

মাহাত্ম্য । 

তা এশহপাপ 

সেতু-্সানের পিশেন ফললাত 01 

এল । :এনৃং মতি 'অগ 

' 1১৮ গড] ০2৩ বধিয়া 

বিন ভয় এ 

মেড নিমাণের মম 

কাটি এহখা ভিলেন 551 

“চন ৮1 

1১৮) এনা চাগ। 
১1 পাঙ্গাতাগ | 

») গুণাতার্থ। 

৮১) কোটি শর ] 

সাধায5 শীর্থ। 
»" আ[নসশার্স 

॥এমকোঠি ঠার্থ । সপ 

৮ তান আহাপ।প 

লোভে, ভয়ে অথবা সংসর্গে মে একপাৰ (সতুর দশন। বণ পবা পুল কারে, সে 

কখনও ছুংখ পায় না এবং সর্দ পাপ ঠইভে মুক্ত হ৪। 
আছে যথা £- 

(১) রামেশ্বরের ভক্তদের মধ্যে আপোষে স্নেহ বাড়ান । 

(২) পূজা দেখিয়া প্রসন্ন হওয়া । 

(৩) নিজে পৃজা কর! । 

(৪) রামেশ্বরের অর্থ বৃদ্ধির জন্য শারিরীক চেষ্র! করা । 

(৫) ভক্তিযুক্ত হইর রামেশ্বরের কথা শ্রবণ কর|। 

(৬) রামেশ্বরকে ম্মরণ করিবামার রোমাঞ্চ হ পয 

(৭) দিবারাত্র কল সময়ে রামেশ্বরকে স্মরণ কবিতে থাকা । 

(৮) উচ্ভারই মাশুরে জীবন ধারণ করা। 

৫ 
1৯ 

বাখখাবব আট পক ভপ্চি 

প্রেমাশি পিনচ্দন কর । 
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এই "আট 'গকারের ভক্তি যদি শ্্রেচ্ছের ভিতর থাকে, তাহলেও সে যুক্তি পাইবার 
অধিকারী হয়। বেদান্তজ্ঞানী, অনন্যভক্কি ব্রহ্গজ্ঞানী, ছিতেন্তরিয় মুনিগরের! সে মুক্তি 

পাইয়া থাঁকেন। রামেশ্বরের দর্শন মাত্রে ড্ঞানহীন, বৈরাগাহীন, ব্যক্তি, সকঙ্গ বণ ও সকল 

আশ্রমের মনুষ্য সেই মুক্তি গ্রাপ্ু হয়। কৃমি-কীট, দেবতা, মনুষা, মহান তপস্বী মুনি, 

রামেখবরের দশনে তুল্য গতি প্রাপ্ধ হর। রানেশ্বরের দর্শন করিবার পর পাপী ৪ পুথাবান একই 

পুণোর অধিকারী হয়। যে ভ্ুক্তিপুর্দক রামেখবরের দশন করে, সে ভক্তিহীন বেদজ্ঞ ব্রাঙ্মণ 

হইতেও শর্ট । রামেখরের ভক্ত চগ্ডাল তইলেও বেদবেত্তা, তক্কিহ্ীন ত্রাঙ্গণকে হাগ করিয়া 
সমস্ত দান ভক্ত চগ্ডালকেই দেওয়া উচিত। রামেশখ্বরের দর্শন করিলে বোগিখরের উদ্ধরেতা 

তুলা গতি লা হয়। “যে রামেখরের যাত্রা করে, তাহার পদেপদে অশ্বমেধের ফল হয়। যে 
রামেশ্বরে এক গা মাত অন্ন বাহ্ষণকে দাঁন করে, সে সপ্তদ্ধিপা পৃথিবী দানের ফল গ্রাপ্তু 

হয়। রামনাথকে যে ভক্তি পুর্নক বিপন, পুষ্প, ফল, জল অর্পণ করে, রামনাথ মহাদের 

তাহাকে সর্ব বিপদ হইতে রক্ষা করেন, এই বাক্যের কিছুম।ণ অন্যথা হয় না। 

সেতুবন্ধের বৈভৰ বর্ণন ও গুণনিধি রাজ। 
ও লক্ষ্মীর কথা । 

ভগবান পিষ্ট গরুড়ের উপর আারোহণ করিয়া লঙ্গীর অন্তন্ধানে দেশদেশান্তরে পর্যটন 
করিলেন। কিছু কোথা ৪ লক্্মীর দর্শন পাইলেন না। খুণজিতে খু'জিতে রামসেতুতে উপস্থিত 

হইয়া দেখিলেন যে সেই কনা! নিল সথিদের সঠিত বাগানে ফুল তুলিতে আসিমাছে। ভগবান 
বিধুও প্রাঙ্গণের বেশ ধরিয়া গঞ্গাগলের ফাবর পোত্র) গ্বন্ধে লইয়া কুদ্রাক্ষের মালা গলায় 
দিয়া, বিভূতি গাঁখিয়া শিবের নাম করিতে করিতে তগাঞ্ধ আসিয়া উপস্থিত হউলেন। কন্যাকে 

ভাল করিয়া! দেখিলেন, কন্যাও তাহাকে দেখিবামাত্র স্তব্ধ হইল। ত্রাঙ্গণ রূপধারী বিষণ 

কন্যার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিলেন । ভাত ধরিবামাত্র কনা! চিৎকার করিয়া উঠিল। 

চিৎকারের শব্দ শুনিয়। রাজা স্বনবোন্তে তখার উপস্থিত হইলেন এবং কন্যাকে তাহার 

চিৎকারের কারণ জিল্ঞীনা করিলেন; কণা! বলিল, “পিজা এই ব্রাহ্মণ আমায় স্পর্শ করিয়াছে, 

আমার হাত ধরিয়! আকর্ষণ করিয়াছে এবং নির্ভয়ে পায়ের নিকটে বসিয়া আছে ।” ব্যাপার 

শুনিয়! রাজ! রাঙ্ষণের হাতে হাতকঙি দিরা রামনামের মণ্ডপে বর্দি করিয়া রাখিলেন এবং 

কন্যাকে আশ্বস্ত করিয়! সঙ্গে করিয়া রাজভবনে লইরা গেলেন । রাব্রিকালে রাজা স্বপ্নে দেখিলেন 

এ ত্রাঙ্গণ শঙ্খ, চক্র গদাপন্ন ও কৌন্তভ মনি, পীতান্থর ও বিভিন্ন প্রকারের ভূষণ পরিধান 
করিয়া অনন্ত শযায় শয়ন করিরা আছেন । নারদ ও গরুড়াদি কিস্করগণ সেবায় 

নিরত; নিজ কনা! কমলের উপর বসিয়া হাতে কমল লইয়৷ সুবর্ণ কমলের মালা ও 

বিভিম্ন প্রকারের রত্বমণ্ডিত ভূষণ দ্বারায় অলঙ্কৃত হইয়। বসিয়া আছেন এবং দেবগণ 
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অভিষেক করিতেছেন | গ্রভাত হইবামার রাঁজা নিজ কণাতক সঙ্গে লইয়া যে 

স্থানে ব্রান্ষণকে বন্দি করা হইয়াছিল মেই স্থানে উপান্তহ হলেন । উপস্থিত 

হইয়৷ ব্রাঙ্মণকে সেই মূর্তিতে দর্শন করিলেন এবং নিগ্জ কন্যাকে ও ,*ই প্রকার দেখিলেন, 

বে মত পূর্ববরাত্রে ম্বপ্প দেখিয়াছিলেন। তথন রাজ| সেই খাসএকে স্বয়ং বি জ্ঞানে 

স্্তি করিতে লাঁগিলেন। ভগবান আমি বড আঅপরাণি, শামি না বুঝিয়া আপনার হাত পা 

লোহার শিকল দিরা বাধিয়াছি এবং মাপন।কে ক দিয়াছি | ক গো! আমি অজ্ঞান 

বশতঃ এমত করিয়াছি, 'অতএন আপনি আনার ক্ষমা করুন, এই সনশ্ 9২ আপনার পুর ও 

'মাপনি সকলের পিতা, প্রতিপালক, অহএব ভগবান আদা আমায় মা ককন। 

রাজার 'অতি কাতর বচন শ্রনিয়া ভগবান হাণিঞ। প্রন উঠত বলিলেন, - “রাজন্ ভয় 

করিও নাঃ আমি সর্বদাই ভক্তের মনীন। মামার 'পমন্ন করিবার অনা ঠমি অনেক যঙ্ঞ 

করিয়াছ, তুমি আমার ভক্ত এবং আমি তোমার বনে, হ্ের শত এ বাপ আন সর্বদা ক্ষমা 

করি। তোমাকে পরীক্ষা করিবার জনা লক্ষাকে আমিই পাগাভথ বাসি তুমি লক্গমীকে 

রক্ষা করিযাছ, সে জন্য আমি তোমার উপর প্রসম্ | লক্মী আদ আরাগ, যে লঙক্গীর ভজনা 

করে সে আমারও ভক্ত । লক্ষী যাহাকে পিন্খ ভগ সে আমারন এবাখগাজন হয়| তুমি 

লক্মীকে রক্ষা করিয়াছ, এজন্য তুমি আসার হপ্ত। ভুমি লাকি রগ করিবার জণ্য 

আমার পায়ে বেড়ী দিয়াছ গে জন্য আগি হোমার উপর মগ গাছ আঠএব আমি 

তোমার সকল 'অপরাধ ক্ষমা করিতেছি, তোমার কোন টিন্ত। নাহ 

মাদ্রাজ প্রান্তের তীর্থস্থান 
(১) সীনাচল--এই স্থান ওয়াপ্টেয়ার (0167) হতে মাঠ মাইল পা । 

(২) গোদাবরী তীর্খ-এম্ এগু এন এম (1. 9 উ১1১৮,) পেলশথের গকসি গেন। 

(৩) মঙ্গলগিরি তীর্থ-বেজ ওয়াড়। চুষতে মাইতে হু 

(৪) কালা হস্তী-_ | 

(৫) ত্রিপতি-- এম, এপ্ত এস্, এম, এরলের ঠেশন। 

(৬) বালাজিউ-_ 

(৭) তিরুভন্নামালর__ 7) ১ রা ূ ৃ 
'এই স্থান চিঙ্নলপুর ছ সন হইছে ৭ মহল বরে। 

(৮) প্ধীতীর্.. 
(৯) কঞ্জিওয়ারাম-__ 

(১০) চিদান্বর__ 

(১১) চিকোপুর-_ 

(১২) মায়াওয়ারাম_ 
(১৩) কামাকুয়াম-_ 
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(১৪) টেগ্রার-_.$ 

(১৫) ত্রিচিনাপলী-- 4 
(১৬) মদ্ুরাঁ_ 

(১৭) রামেশ্বর- 

] ১৮) পাপনাশন__এই স্থান আহ্সমুদ্র ট্টেশন হইতে তিন মাইল দুরে। 
(১৯) ত্রিকুটালম-_এই স্থান তিনকাটা ষ্টেশন হইতে তিন মাইল দুরে । 

(২) ট্রেবেনকোর-_এখানে অনন্ত সেনের মন্দির দেখিবার উপযুক্ত । 
(২১) স্ব্রঙ্গণ্য-_ 

(২২) গোকরণ-__ 
(২৩) উরদী-_ 

(২৪) ধর্মস্থল-_ 

এই সকল তীর্থে ধর্মশাল। আছে এবং ঘোড়ারগাড়ী পাওয়া যায় । 

মাঙ্গোলোর ষ্টেশন হইতে ২৫ মাইল দূরে । 

ই... দ্বারকা। 
১১ জট? লতা টিন 

এই তীর্থ বোস্বাই প্রদেশের কাঠিয়াওয়াড়ার অন্তর্গত জামনগর লাইন দিয়া দ্বারকা 

যাইতে হম । ষ্টেশনের নাম দ্বারক। ভাওনগর, জনাগঢ় পোরবন্দরের লাইন হইয়। 

জামনগর ষ্টেশন দিয়! যাইলে রাস্ত! সোজা হয়। দ্বারকায় যাইতে হইলে জামনগর &্েঁশন 

হইতেই গাড়ী পাওয়া যাঁ়। শ্রীরুঞ্ণ দ্বারা স্থাপিত ও বিশ্বকন্মার দারা নিশ্মিতি দ্বারকা 

নগরী এমন স্ন্নর ঘে জিহ্বার দ্বারা বর্ণন| করা যাইতে পারে না । মধথুরা ছাড়িয়া শ্রীরষ্চনদ 

সমস্ত যাদবের সহিত দ্বারকায় গিয়া বাস করিয়াছিলেন। প্রমাণ এই যে দ্বারকা সুন্দর 

ন1 হইলে শ্রীরুষ্ণ চন্দ্র কখনই মথুরা ছাড়িয়। এখানে বাস করিতেন না। দাঁরকায় গোমতীর 

কুলে চক্রতীর্ঘে সান করিলে বিশেষ ফল আছে, কিন্ত স্নান করিবাব পূর্বে ছুই টাকা রাজকর 
মহারাজ বরোদাকে দ্রিতে হয়। এই কর দিবার পর যাত্রীদের হাতে চন্দনের ছাপ দেয়। 

সেই ছাপ দেখিয়! রাঁজ-কন্মরচারীর৷ তীর্থে নান করিতে দেয়, স্নান করিবার পর মন্দিরের 

ভিতর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ধারী দ্বারকানাথ (রণ ছোড় জিউ) এবং তাহার বাম পার্খে 

রুল্সিণী দেবীর দর্শন করিতে হয়। 

(১) গোমতী। (৭) পুরুযোত্তম। 

(২) শ্রীসঙ্গম। (৮) বলদেব। 

(৩) নারায়ণ জিউ । (৯) বেনীমাঁধব। 

(৪) দত্তীত্রের় আশ্রম। (১০) শঙ্করাচাধ্যের মন্দির | 

(৫) কুশেশ্বর | (১১) সতাভাম। দেবী । 
(৬) জাম্ব,মান। (১২) লক্ষমীনারায়ণ জিউ 

ইত্যাদি এই সকল স্থান দেখিবার উপযুক্ত । এখানে অনেকগুলি ধর্মশালা আছে। 



(৫৫) 
তট-দ্বারক1_ ইহা! একটী ছোট দ্বীপ। দ্বারকা হইতে সাত কোশ দূরে অবস্থিত । 

“রামরায়” পধ্যন্ত বএল গাড়ীতে বাইতে হয়, তাহার পর চার নাইপ নৌকায় যাইতে হয়। 
এখানে ভেটজিউ, রণছোড়জিউ, মিরাবাইয়ের কৃষ্ণ মন্দির ; শঙ্গখর স্বানী, কা্সণী দেবী ইত্যাদি 
দেখিবার উপযুক্ত। করম্বরূপ ১২ এক টাকা বরোদ| সরকারে দিতে হয়। থাঁকিবার 
ও খাইবার জন্য কোনও কষ্ট হয় না। এখানে অনেকগুলি ধণ্শাপা আছে |) ডাকঘর 

(০১৮ ০০9) বাঁজার সবই 'আছে। 

0গাী পুক্কুর_এই স্থান প্রামরাদ্” হইতে প্রায় এক মাইল দূর 'অবস্থিত। 

শ্ীরুষ্ণ চন্দ্রের বিয়োগে গোঁপীগণ এই গ্ঞানে প্রাণ বিসজ্জন দিয়াছিলেন। সেই 

হইতেই গোপীপুরুর নামে বিখ্যাত । এখানে কনবৃক্ষণ সতাভামা, হণং গোপীণাথজিউর 
মন্দির আছে। 

স্দামা পুরী 
এই পুরী ই্াকষ্চটন্দের পরম ভব, সথ। গ্রদামার নামে পরিজ ॥ গোর বন্দর 

হইতে শ্রীস্থ্দামা! জিউর মন্দির প্রায় দেড় গাইল পৃরে। পপর হইতে গাড়া 

পাওয়া যায়। ষ্টেখনের নিকটে ধন্মশালাও আছে । এই স্কানে মহা গাঙ্গী আন্সগ্রহণ 

কবিয়াছিলেন। পোঁর বন্দরে আমিতে হইলে জাটলেশ্বর দিয়া আসিতে ভয় । 

গিরনার 
ইহা বোম্বাই প্রান্তের কাঠিগাওয়াড় জেলায় অবস্তিত। আটিপেশ্বর জংসন হইতে 

জুনাগঢ দিয়া এখানে আসিতে হয়। উক্ত রাস্ত! দিরাহ গিরণার যায়! টপিধাজনক | এই 

পর্বত গ্রায় ৪.০* ফিট উচ্চ। পাহাড়ে উঠিবার জন্য গ্ুন্দর সিডি 'আছ । 

নিম্নলিখিত তীর্থ নকল পাহাড়ের উপর অবস্থিত 'শাছে 2 

(১) অস্বামাতা (গিরিনার দেবী) (৫) কালিক। শৃঙ্গ । 

(২) নিমাইনাথ (৮) বাণগঙ্গা। 

(৩) গোরক্ষনাথ (৭) €&৫ দত্তীত্রেয় । 

(8) অঘোর শঙ্কর 

উক্ত দেবস্থানগুলি দেখিবার উপযুক্ত। এই গ্তানে বলারাজার রাজপানী ছিপ। ভগবান 

বলীরাজাকে ছলনা করিবার জন্য বামনরূপ ধারণ করিয়া! বলীরাজার নিকট হইতে 

ত্রিপাদ ভূমি চাহিয়াছিলেন এবং তাহার নস্তকোপরি নিজ চরণ রাখিয়া গাতালে 

পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থান ট্নদেরও তীর্থস্থান। পাহাড়ের ণীচে একটী পাথরের 

উপর সম্রাট অশোকের শিল্প লেখা এখনও বর্তমান আছে। 



( ৫৬ ) 

প্রভাষ তীর্থ 
এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার প্রভাস তীর্থের বর্ণনা অসম্ভব । এই তীর্থের মাহাত্ম্য অনেক 

কিন্তু এই পুস্তকে যথা সাধ্য সংক্ষেপে লিখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হইল। এই তীথে 

যাইতে হইলে, প্রথমে জুনাগঢ় রেলওয়ের “ভেরাওয়াল” ষ্টেশন হইয়া যাইতে হর়। ভেরাওয়াল 

হইতে তীর্থ প্রায় ছুই মাইল দুরে অবস্থিত। ভেরাওয়ালে সকল প্রকার গাড়ী পাওয়া 
যায়। এখানে ট্রোমওয়ে (তা) আছে। যাত্রীদের খাকিবার জন্য 

পুণ্যাক্াগণ ধর্মশাল। নির্মীণ করাইরাছেন। পাগারাও বাত্রীদের থাকিবার জন্য ব্যবস্থা 

করে। এখানে শ্রীকষ্ণচন্ত্রের স্বৃতি আজও বর্তমান আছে। এই স্থানে শ্রীকুষণচন্ত্র নিজ 

লীলা সমাপ্ত করিয়াছিলেন । এই স্থান হইতেই দেশের উ্বান ও পতন হইয়াছিল। এই 

স্থানেই যছুবংশের বিনাশ হইয়াছিল। মামুদ গজনবী আদি ডাঁকাতেরা এই স্থান 
অনেকবার আক্রমণ করিয়াছিল। এই স্থানের ধন সম্পত্তির অনুমান কর! ছুসাধ্য ছিল। 

এই স্থানে ভগবান শ্রীকুষ্চন্দ্র গ্রভাষ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম প্রভাষ তীর্থ 

হইয়াছে। প্রভাষ-যজ্জের সংবাদ পাইরা নন্দ, বশোদা ও ব্রজের গোগীনীগণ মধুন্থদনের 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। এই স্থানেই ভগবান শ্রীকঞ্চচন্দ্রের সহিত উহাদের 

শেষ সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সংক্ষেপে এই তীর্থের মাহাত্মা বর্ণন করিলাম । এখন ইহার 

প্রধান দেখিবার উপযুক্ত স্থানগুলি বর্ণন করিব । 

0১) পছ্গকুণ্ড- এই স্থানে শ্রীকৃষ্চন্দ্রের শ্রীপক্মীর, কাঁমধেন্ধ ও ব্যাধের প্রতি- 

মুণ্তিআছে। এইস্থানে ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণচক্রের রক্তকমল সদৃশ চরণ যুগলে তীর বিদ্ধ করিয়াছিল। 
শ্রীভগবান সেই রক্তাক্ত চরণ যুগল এই কুণ্ডে ধৌত করিয়াছিলেন। 

0২) ভালক কু ণ্ড--এই স্থানে একটা অশ্থথ গাছ আছে, তহার মূলে শ্রীকৃষ্ণ 

চন্্র ব্যাধের বাণে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। 

) শশিভূষণ মহাদেব । 

(৪) দৈত্যন্দন। 

) কৃষমূর্ডি। 

৬) সোমনাথ মহাদেব । 

(৭) নন্দিকেশ্বর । 

(৮) গ্রচীন কু্যমন্দির | 

(৯) শরীবলতদ্রজিউর শরীর ত্যাগ করিবার স্থান । 

(১০) অবর্দিণ বিনায়ক। 

এই সকল দেখিবার উপযুক্ত স্থান। এই স্থানে সরম্বতী নদী পঞ্চ ধারায় বিভক্ত 

ইইয়! সমুদ্রকে আলিঙ্গন করিয়াছেন। সঙ্গমে নান, তর্পণ ও শ্রাদ্ধাদি কাধ্য করিতে হয়। 

নাথ দ্বারায় নাথজিউর মন্দির দেখিবার উপযুক্ত । 



(৫৭ ) 

ডাঁকোর জিউ। 
এই স্থানে বি, বি, সি, আই, (8. 73. 0. 7. 78৮) রেলওয়ের অন্তর্গত গোধরা 

শাখার ( 87810] ) লাইন আছে। ডাকোর ষ্টেশন হইতে ডাকোর নগর দেড় মইল দূরে 

অবস্থিত। রণছোড় জিউর মন্দিরের জন্য এই নগর প্রসিদ্ধ । রণছোড় জিউর পুজারীরা এই মূর্তি 
দ্বারকা হইতে চুরী করিয়া ডাকোরে অনেক টাকা খরচ করিয়া স্থাপিত করিয়াঁছিল। 

মন্দিরটী অতি স্ন্দর। ন্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত দিয়া মোড়!, দেখিতে অতান্ত মনোহর 
এই মন্দিরটী তৈয়ার করিতে ও দেবমত্তি স্থাপিত করিতে প্রায় লক্ষাপিক টাকা খরচ হইয়াছিল। 

ডাকোরে একটা খুব বড় ঝিল আছে। ডাকোর ও কপিধ্বড নগরের মধ্যে একটা 

গড়ম জলের কুণ্ড আছে, প্রবাদ আছে এই কুণ্ডে নান করিলে সর্ববোগ বিনাশ হয় । এই 
নগর ভাকোর হইতে ২* মাইল দূরে অবস্থিত । এখানে যাইবার জণা ঘোড়ার গাড়ী ইত্যাদি 
পাওয়া যায়। ডাকোরে যাত্রীদের জন্য ধন্মশালা আছে। এখানে জৈন ধশ্মাবলম্বীদের 

একটা খুব বড় মন্দির আছে। এই মন্দির নিশ্বীণে অনেক টাকা খরচ হইয়াছে । এই 

মন্দিরও দেখিবার উপযুক্ত । 

পুণা 
পুণায় পার্বতী পাহাড় ও পাগারপুর জী, আই, পী, রেল দয়ের (04. 1, 19 185) 

কুরুড়ু আড়ী জংসন হইতে পাগারপুর ষ্টেশন পধান্ত লাইন গিগাছ | বাধা রুষের মন্দির 

অতি উত্তম ও দেখিবার উপযুক্ত । কিক্ষিন্ধাপুরী বালা ও স্ুগীৰ পাজার রাজধানী, হম্পেট 

জংসন হইতে প্রায় নয় মাইল দুরে 

উজ্জয়িনী ৷ 
উজ্জপ্পিনী বা অবস্তিকা হিন্দুদিগের বহু প্রাচীন ও প্রতিভাপন্ন নগরী । এক সময় 

এই স্থান সংস্কত-ভাষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। হা রাজা বিক্রুমাদিত্যের রাজধানী 

ছিল। যাহার নামে সম্বৎ উত্তরয় ভারত হইতে প্রকাশিত) বিশুখুষ্ট হইতে ৫৭ বৎসর 

পূর্বে ইহা আরম্ভ হইয়াছিল। কবি কালিদাঁস নিজ জ্যোতিবিদ্যাভিরণ পুস্তকে লিখিয়াছেন 

যে, বিক্রমাদিত্যের সভায় শঙ্কু, বররচী মণি অংশুদত্ত, জিফু, ভ্রিলোচন, হরি ঘটখর্পর, এবং 
অমরসিংহ আদি কবি, সত্য, বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিত্য এবং কুমারসিংহ আদি 

জ্যোতিষি ও ধৰস্তরী, ক্গপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট, ঘটখর্পর কালিদাস, বরাহমিহির, 

বররুচী নবরত্ব হিলেন। 
৮ 



(৫৮ ) 

উজ্জয্িনী বি, বি, সা, আই, টি. 8, 0.1]. এবং জী, আই, পী ডে. 1. ৮ রেলওয়ের 

একটা জংসন ষ্টেশন। উজ্জয়িনী সাতটা তীর্ঘের মধ্যে একটী তীর্থ। ইহা একটী পীঠস্থান। 

এই স্থানে সতীদেবীর উপরকার ঠোট (আষ্ঠি) পড়িয়াছিল। দেবীর নাঁম অবস্তি এবং 
ভৈরবের নাম লম্বক তৈরব। 

সহব্র_ রেলওয়ে ষ্টেশন হইতে এক মাইল দুরে, ছয় মাইলেব ঘেরা নূতন 
সহরের বন্তি। পুরাতন উজ্জয়িনীর ধবংশাবশেষ নৃতন সহর হইতে প্রায় এক মাইল দূরে । 
সহরের দক্ষিণ সীমার নিকটে জয়পুরের রাজ! জয়সিংহের নির্মিত অবজারভেটারী (07)১997-) 

$৪.০7 ) অর্থাৎ গ্রহাদি দর্শন স্থান আছে। ইহার যন্ত্র সকল ব্যর্থ পড়িয়া আছে। 

উজ্জয়িনীতে সাতটী পুষ্করিণী প্রসিদ্ধ । 
(১) বিষ্সাগর | (8) পুরুষোত্তম সাগর। 

(২) রুদ্র সাগর। (৫) ক্ষীর সাগর । 

(৩) গোবদ্ধন সাগর । (৬) পুষ্কর সাগর । 

(৭) রত্বাকর সাগর । 

ইহার মধ্যে কতকগুলি বে-মেরামত পড়িয়া আছে। ধেমনই ইন্দোরের বৃদ্ধি হইতেছে, 

তেমনই উজ্জয়িনীর হাস হইতেছে । সহ কমিযা। যাইতেছে, তথাপি হহার তেজারতী 

কারবার অনেক বড়। 

ভ্রিক্াকন্ম--এখানকার ব্রাহ্মণের বড় কপাবাঁন। 

(মলা কাণ্তিক মাসের পূর্ণিমার দিন উজ্জরয়িনীতে মেলা হয়। এখানে কুস্ত যোগে 

খুব বড় মেলা হয়। এই সময় ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সাধু, গৃহস্থ শিপ্রা নদীতে 

স্নান করিবার জন্য একত্রিত হয়। ইহাদের ভিতর অধিকাংশ নাগা সন্্যাসী দর্শন 

করিতে আসে। 

শিপ্রীনদী- তীর্থ অবস্তিকার নিকটে শিপ্রানদীতে রামঘাঁটে সান এবং তীর্থ কর্তব্য 
আদি সমাপ্ত করিয়৷ রুদ্র সাগর, অগন্ত্েশ্বর, কোটিশ্বর মহাদেব, হরিসিদ্ধ দেবী (এই 

দেবীকে তুষ্ট করিবার জন্য মহারাজ বিক্রমাদিত্য চৌদ্দটী নরবলি দিয়াছিলেন। মহাকাল 

মন্দির, কেদারেশ্বর, হর্ষ-দ্বীপ, বিক্রমাদিত্যের প্রতিষ্ঠিত কালামুর্তি, মিক্রমাদিত্যের সিংহদ্বারের 
ভগ্রাবশেষ, যোগসিদ্ধ পর্বত,-_বিক্রমাদিত্যের প্রসিদ্ধ সিংহাসন এই স্থানেই প্রোথিত 

আছে। তক্তি হরির সিদ্ধ পীঠ, মহধষি সন্দীপনের আশ্রম, এখানে শ্রীরুষ্ণচন্্ 

বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কালতৈরব ( অবস্তিকা-পুরীর রক্ষক) কালিকা দেবী দেখিবার 

উপযুক্ত। 



(৫৯ ) 

সহাকাডিলম্বর শিব হ্থপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ লিঙ্গের মধ্যে উজ্জধিণীর গ্রধান দেবতা 

মহাঁকালেশ্বর শিবলিঙ্গ একটী। মহাঁকালেশ্বর শিবের মন্দির পাতলা | নীচের তলায়, 

ভূমির নীচে অর্থাৎ পাতালে একটা বৃহৎ মআঁকারের মহাকালের শিবলিঙ্গ আছে। 

মহাঁকালেশ্বরের নিকট পার্বতী ও গণেশের মূর্তি 'আছে। 

সহরের অন্যান্য দেবতা । 

(১) একটা মন্দিরে নাগচন্ত্রেশবর | 

(২) ব্রঙ্গা ও লক্মীর সহিত ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের চতৃত্ ৪ মশোহর মন্ধি ক্গীরসাগর 

পুকুরের নিকটে )। 

(৩) শ্রীরাম, লক্ষণ, জানকী ও হনুমানের মুর্তি বিষুসাগরে প্রাণ »ইয়াছিল। 

(৪) গোয়ালিয়রের মহারাণী শ্রীমতী বৈজাবাই নিন্মিহ গোপালমন্দির সরাফা। 

মহল্লায় অবস্থিত ( যেখানে স্বর্ণ রৌপ্যের দ্রবা বিক্রয় হয়) মনির দেখিতে অতি সুন্দর | 

(৫) রণমুক্রেশ্বর মহাদেব শিপ্র! নদীর প্রয়াগ ঘাটের নিকটে । 

(৬) সিদ্ধবট--ইহা1 অতি পুরাতিন বটবৃক্ষ, সহর হইতে গার হন মাহল দুরে শিপ্রা নদীর 

তীরে অবস্থিত। কার্তিক মাসে এখানে মেল! হয়। এখানে ধন্মণান! আছে । 

(৭) কাঁলতৈরব--সিদ্ধবট হইতে ফিরিবার রাস্তায় । 

(৮) সান্দিপনী মুনির আশ্রম-সহর হহীতে উই মাইল দরে, গাম গগ। নামক 
পাকা পুক্ষরিণীর নিকটে । এখানে ছোট ছোট মন্দিরের ভিহর সান্দগনী মূশি, কু 

গ্রীবলভদ্র ও স্ুদাম! ইত্যাদি সকল বিদ্যার্থীর ম্ডি বসান 'আছে। 

(৯) রাঁজা ভরতের গুহা-সহর হইতে দেড় মাইল দুরে, উদ্ধন দিকে একটা গুহা 

আছে, ইহাকে লোকে ভরতরীর (ভর্ৃহরী) গুহা বলে। এই পার ভিতরে কহুক গুলি 

ছোট ছোট অন্ধকার ঘর আছে। সেখানকার পুজারীর প্রদীপ হাতে করিরা যাতীদের 

দর্শন করাঁয়। প্রথম ঘরে বাজ! বিক্রমাদিত্যের ছোট ভাই ভর্তৃহবীর ঘোগাসন € গদী)। 

অন্য ঘরে গোরক্ষনাথের মুগ্তি আছে । 

ও কারনাথ। 

মউ ছাউনি (1111627৪560) হইতে ৩৬ মাইল দক্ষিণে নন্দ! নদীর ধারে 

মোরৎকা নামে রেলওয়ে ষ্টেশন আছে এবং মোরংকা হইতে সাত মাইলের মধা দেশের 

(09109] চ০৮15999 ) নিতাঁর জেলায় নম্মর্দা৷ নদীর ধারে মান্ধাঠ নামক একটি দ্বীপে 



( ৬* ) 

গুকারনাথ শিবের মন্দির আছে। মোরৎকা হইতে মান্ধাতা দ্বীপ পর্য্স্ত বয়েল গাড়ীর 

(গরুর গাড়ীর ) একটা সুন্দর রাস্তা গিয়াছে । অমরেশ্বর হইতে নৌকা দ্বারা নর্মদা 

নদী পার হইয়া দ্বীপে যাইতে হয়। 

ষ্টেশন হইতেও নৌকাযোগে গুকারনাথ যাইবার রাস্তা আছে। কিন্তু নদীর উজান 

বাহিয়া যাইতে হয়। নর্্মদার উত্তর ধারে মান্ধাতা দ্বীপ অবস্থিত। পুরাণে লেখা আছে 

ুর্ধ্যবংশীয় রাজা! মান্ধাতা এই স্থানে শিবপৃজা করিয়াছিলেন, সেই কারণে ইহার নাম মান্ধাতার 
দ্বীপ হইয়াছে । ও'কারনাঁথের মন্দির দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, নর্শদার দক্ষিণ পার্থে ওকার 

পুরীতে অবস্থিত। ওুঁকারেশ্বর শিবলিঙ্গ হাতে তৈয়ারী কর! নহে। পার্খে পার্বতীর মূর্তি 

আছে। মন্দিরের ভিতর অখণ্ড প্রদীপ ( এই প্রদীপ অদ্যাবধি নিভে নাই ) জলিতেছে। 
দু'মুখো মন্দিরের ভিতর রাত্রে ও"কারনাথ জিউর পালঙ্ক পাতা হয়। ইহার পার্খের কাম- 

রায় শুকদেব জিউর মূর্তি এবং রাজা মান্ধাতার লিঙ্গ মুর্তি আছে। ও"কার জিউর মন্দি- 

রের উপরিভাগে ঈশানকোণে, মন্দিরের সহিত সংলগ্ন মহাঁকালেশ্বর শিবের একটী বড় 

মন্দির আছে এবং এই মন্দিরের উপরিভাগে আর একটা শিবলিঙ্গ আছে। ও'কার- 

নাথের মন্দিরের নিকটে অবিমুক্তেশ্বর, জালেশ্বর, কেদারেশ্বর, গণগতি, কালিকাদেবী আদি 

দেবতাদিগের মন্দির আছে। মন্দিরের নিয়ে কোটাতীর্থ নামে নর্মদা নদীতে একটী বাঁধান 
ঘাট 'আছে। যাত্রীরা এখানে স্নান ও তীর্থ সম্বন্ধীয় ভেট দিয়া থাকেন । [31800 (দ্বীপ) 

এর ভিতরেই ওকারনাথের ছুইটী পরিক্রম আছে, ইহা! মন্দির হইতে আরম্ভ হইয়া 

সেইখানে সমাপ্ত হয়। পরিক্রম করিবার সময়ে নিম়ক্রমে মন্দিরগুলি ক্রমান্বয়ে দেখিতে 

পাওয়া যায়। 

(১) তিলভাগ্ডেশ্বর শিবের মন্দির | 

(২) খণ মুক্তেশ্বর মহাদেবের মন্দির | 

(৩) গৌরী-সোমনাথের মন্দির । সোঁমনাথ একটা স্ববৃহৎ শিবলিঙ্গ । যাহার! ছোট 

পরিক্রমা করিতে ইচ্ছা! করেন, তীহাঁর! এই স্থান হইতেই ফিরিয়া! আসেন। 

(৪) দিদ্ধেশ্বর মহাদেবের পুরাতন মন্দির । এই মন্দিরের সামনে, ফটকের উপর 

তীম ও অর্জনের বিশাল মূর্তি রহিয়াছে । ইহার পর খানিক দূরে যাইলে নর্ম্দার তীরে 
একটী সোজ। (9৮997) পাহাড় € 71111 ) দেখিতে পাওয়৷ ধাঁয়। পুরাকালে লোকে ইহার উপর 

হইতে লাঁফাইয়া মোক্ষপদ পাইবার জন্য আত্মহত্যা করিত। ও"কার পুরীর সামনে 
নর্শদার দক্ষিণ ধারে (চ১181৮ 880) একটা উচ্চ টিপির উপরে বিষুপুরী তীর্থ আছে। 

কপিল ধারা! নামে একটী ছোট জলের ধার! নালার আকারে বহিয়! গোমুখীর ভিতর 

হইয়া নর্মদায় গিয়! প়িয়াছে । প্র স্থানের নাম কপিল-সঙ্গম। ব্রহ্মপুরীতে কপিলেশ্বর শিব- 
লিঙ্গ এবং ব্রহ্গার প্রতিমূর্তি আছে। বিষ্ণুপুরীতে একটা মন্দিরে ভগবান বিষণ, লক্ষ্মী ও 

তাহাদের পার্বদদের মূর্তি আছে । একটী ছোট মন্দিরের ভিতর কপিল মুনির চরণ চিহ্ন এবং 

কপিলেশ্বর মহাদেব আছেন। ব্রহ্গপুরী ও বিষণপুরীর মধ্যে কাশীবিশ্বনাথের নৃতন মন্দির 
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আছে। বিষুপুরী হইতে সামান্য পশ্চিমে নর্শদ্দার তীরে জলের ভিতর মার্কগেয় শিল| 
বলিয়া একটী "প্রস্তর (১০) আছে এবং এই পাঁথরের উপর যম্যাতনা হইতে 

মুক্ত হইবার জন্য যাত্রীর! গড়াগড়ী দেয়। ইহার নিকটে পাহাড়ের পার্থে মার্কগডেয় খষির 
একটী ছোট মন্দির আছে । 

সভ্যপুরাণ-নর্মদার তটে ও"কার, কপিলসঙ্গম, ও মমরেশ মহাদেব পাপ 

সমুহের নাশ করিয়া থাকেন। যেথানে কাবেরী এবং নম্র্দার সঙ্গম হইয়াছে, সেইখানে কুবের 

একশত বর্ষ পর্যন্ত দিব্যতপ করিয়াছিলেন এবং শিবের নিকট বড় পাইয়া ক্ষ সমূহের রাজ 
হইয়াছিলেন। এখানে ম্লান করিয়া শিবের পুজা করিলে অশ্বমেধ মন্দের ফল হয় এবং 
রুদ্রলোক প্রাপ্ত হয়। এখানে যে কেহ তুষানল অথবা অনশন রত ধারণ করে তাহার, বর 

যাইবার শক্তি হয়। ৭.4 ২৪ 
খন গল ১ 4, 

০, সা রি ৯ 2৯ 2 

অমরাবতী ৪১ 
বরধা জংসন হইতে ৫৯ মাইল পশ্চিমে বডনেরা রেলওয়ে ষ্টেশন "আছে, ইহার উত্তরে 

৬ মাইল দুরে একটী ব্রাঞ্চ (97800) ) লাইন অমরাবতীতে গিয়াছে । অমরাবতীর 
চারিধারে সওয়৷ ছুই মাইল লম্বা এবং ৬২ ফিট উচ্চ পাথরের নঞ্জবুত দেয়াল আছে, 

ইহাতে পাঁচটা ফটক এবং চারিটি জানালা আছে। নিজাম সরকার এখানকার ধনী 

সদাগরদের, পিগারিদের হাত হইতে বাচাবার জন্য ১৯ শতান্ধীর 'প্রারভ্েই ইহা তৈয়ার 

করাইয়াছিলেন। অমরাবতী ছুই ভাগে বিভক্ত, কসবা এবং পেট। অমরানতীর সমস্ত 
কুপের জল লবণাক্ত (খারা! ) অমরাবতীর সমস্ত দেন মন্দিরের ভিতর "মাটটা মন্দির 

প্রসিদ্ধ এবং সেই আটটার মধ্যে এক হাঞ্জার বৎসরের পুরাতন অম্কার মন্দির সর্ব 

প্রধান। 

অজন্তা। 
অজন্তায় যাইতে হইলে (0. 1]. 7. 7.) জী, আই, পি, রেলের পারঞ্চোরা শাখা 

লাইনের পাহুর ষ্টেশন দিয়! যাইতে হয়। পাহুর হইতে অভস্তা সাত মাইল দূরে। পাহুরে 

একটা মাত্র ধর্মশাল| আছে । প্রাচীনকালে ইহা! বৌদ্ধ ধর্মের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই 

স্থানে ভারতীয় শিলা! তক্ষণ এবং চিত্রকলার একটী অপূর্বর নিদর্শন রভিয়াছে। এখানকার 

চিত্রকল। দেখিলে চিত্ত প্রফুল্লিত হইয়া উঠে। এই শিল্পকলার গ্রশংসা কেবল তারতবাসী 

নয়, সমগ্র পৃথিবীর যাত্রী (10দ11196 ) যাহার! চিত্রকলায় ( শিল্পের) পারদর্শি, তাহারাই 

আশ্্ধ্যান্বিত হয়৷ শতমুখে প্রশংসা! করিয়া থাঁকেন। 
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প্রায় ২৬ৎ (দুইশত ষাট ) ফিট উচ্চ একটা পাথরের রক (7১৪৫) নির্মিত দেয়াল, 

ইহা অর্দ-গোলাকাঁর অবস্থয়ি আছে এবং সেইস্থানে একটা ঝরণা "আছে, যাহা ৩৫ হইতে 

১০১ ফিট পধ্যন্ত উপরে ও ২৩ মাইল পূর্বব হইতে পশ্চিম পধ্যন্ত ছোট এবং বড় ২৭টা 
গুহা রহিয়াছে । এইস্থানে পাহাড়ের ভিতর পাথর কাটিরা একটি অতি সুন্দর গুহা-মন্দির 
নির্মিত আছে, ইহা! বৌদ্ধ মন্দির । এলিফেন্ট ( 8)11701,06 ) আলোরা (4১101 ) ও 

অজস্তাগুহা অনেক দূর দেশাস্তর হইতে লোকে দেখিতে আসে । 
সঞ্প পাপী ১ কি শা কপ আপ ০1 সবি 

আলোরা । 

ইহা এইচ, জী, ভী রেলওয়ের (চা. 0. ড. চে ) দৌলতাবাঁদ ষ্টেশন হইতে সাত 
মাইল দূরে । জী, আই, পি রেলওয়ে (0.1. 2. ড ) মনমাড় ষ্টেশনে এইচ, জী, তী, 

রেলওয়ের জংসন। ইহ! হায়দারাঁবাঁদ রাজ্যের অন্তর্গত । দৌলতাঁবাদ হইতে আলোর! 

যাইবার জন্য সোয়ারী (0019597০9) পাওয়া যাঁয়। এখানকার গুহাও বিখ্যাত । 

এখানে হিন্দু দেবদেবীর মন্দির অপেক্ষা জৈন ও বৌদ্ধ মন্দিরই বেশী। শৌদ্ধ, হিন্দু ও 

জৈন গুহাগুলি পুথক পৃথক শ্রেণীতে বিভক্ত ॥ দক্ষিণদিকে ১২টী বৌদ্ধদের গুহা আছে, 
উত্তরে পাঁচটা জৈন গুহা এবং মধ্যে উপরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ১৭টী গুহা ছাড়া, ১৭টী হিন্দুদের 

গুহা আছে। গুহাঁগুলির সম্মুখে বড় বড় ঝরণ। আছে। চাঁরিটা প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ গুহার নাম 

নিয়ে গ্রদত্ত হইল £__ | 

(১) ধারওয়ার গুহা ( এইটাই সর্বাপেক্ষা পুরাতন ) 

(২) বিশ্বকম্মীর চৈত্য গু ( ইভ| ৮৭ ফিট লক্বা! ) 

(৩) দ্বিতল গুহ। | 

(৪) ত্রিতল গুহ । 

বিশ্বকন্মার সভায় বুদ্ধের একটা বুহৎ মুর্তি আছে, ইহাকে এখানকার লোকের বিশ্বকর্মা 
বলে। সমস্ত গুহার ভিতর কৈলাশ নামক গুহা-মন্দির অতি সুন্দর । প্রবাদ আছে যে 

প্রসিদ্ধ পুরের রাঁজা মধু, যিনি এই নগর পঠৈয়ার করিয়াছিলেন, তিনিই &কলাঁশ আদি 
গুহা-মন্দিরের নিশ্মাণ কর্তী। ইহা বাহির হইতে ময়দানে একটী মন্দির বলিয়। বুঝায়, 

ইহার ভিতরে অনেকগুলি গুহা-মন্দির আছে, যাহার ভিতর ৮।১* ফিট উচ্চ বড় বড় 
মূর্তি স্থাপিত আছে। কৈলাশ মন্দিরটী ১৪৬ ফিট পূর্ব্ব পশ্চিমে লঙ্কা, উত্তর দক্ষিণে 

১০৯ ফিট চওড়া এবং ৫* ফিট উচ্চ। হিন্দু গুহার ভিতর দশ অবতারের গুহাটী সর্বাপেক্ষা 

পুরাতন। উহার বড় কামরাটা ১*৩ ফিট লম্বা এবং ৪৫ ফিট চওড়া কামরার ভিতরে 

৪৬টী থাম আছে। 

হিন্দুগ্ুহা-মন্দির হইতে প্রায় এক মাইল উত্তরে জৈন গুহারদিকে একটী সরু রাস্ত! 

গিয়াছে এবং যে স্থানে জগন্নাথ সভা এবং ইন্দ্র সভা আছে। ইহার অতিরিক্ত আদিনাথ 
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সভা, পরশুরাম সভা, লঙ্কা, বরঘাত্রী সভা, বিলোক ইত্যাদি অনেকগুলি স্থান দেখিবার 

উপযুক্ত । এলোরার সমস্ত মন্দিরগুলি পাহাড়ের ভিতরে, পাহাড়ের পাথর কাটিয়! প্রস্থ 

অর্থাৎ আলাদা! পাথর আনিয়া বা সেইখানকার পাথর কাটিয়। পথকভাণে অন্য পাথরে জোড়া 

দিয়া তৈয়ার করা হয়। 
শা স্পপপ শাপাপিস্প আট 

নাসিক। 
এই স্থান জী, আই, পী (0, [. 7») রেলের বোষ্বাই-দিল্লী এাঞ্চের অন্তগত নাসিক 

ষ্টেশন হইতে তীর্থ প্রীয় পাঁচ মাইল দুরে। নগরটী গোপাণা নদীর ধারে স্বিত। 

ষ্টেশনে সকল প্রকারের সোয়াঁড়ী যাত্রীদের তীর্থ স্থানে লইয়া যাইপার জনা গ্রস্ত থাকে। 

থাকিবার জন্য এখানে ধর্মশালা 'আছে। ভগবান আরামচন্দ নবাসের সময় এখানে 

অনেক দিন পধ্যন্ত বাঁস করিয়াছিলেন, এই স্থানেই স্বর্পনথা বাঙ্গসীর নাক কাটা হইয়া- 

ছিল। সীতা হরণও এই স্থানেই হইয়াছিল। এখানে একট এব» আট বর্গ মাইল 

লদ্বা ঝিল আছে। টংসা নদীর বাঁধের জন্য ইহাতে অনেক গল আছে । এই ঝিল হইতেই 

সমস্ত বোম্বাই সহরে জল সরবরাহ হয়। 

পঞ্চবচী-_গোদাবরী নদীর বাম পার্খে, ছুই মাইল থেবাধ। একটা বটবৃক্ষ আছে, 

লোকে ইহাকেই পঞ্চবটা বলিয়া থাকে। বটবৃক্ষের নিকটে একটী প্রহা 'আছে, তাহাকে 

সীতা-গুহা বলে। ইহার ভিতর যাইতে হইলে অনেক কষ্টে শা বসিয়া যাইতে হয়। 

এখানকার পুজারী যাত্রীদের নিকট হইতে গুহার ঘারে এক গাই কারিয় দ্শনী লয়। 

এই গুহার ভিতরে প্রথমেই শ্রীরাম, লক্ষণ ও জানকীর মৃত্তি দন হ/। আনা গুহার নীচে রত্বেশ্বর 

মহাদেবের মূর্তি আছে। 

তো বন- কম্বা হইতে ই মাইপ পুরে গোদাবরী নদীর ৭1 ধারে গৌতম খধির 

তপোবন। পঞ্চবটী হইতে একটু আগে পক্ষণের মুক্তি আছে, আর থানিকটা পৰে হনুমান 

জিউর মূর্তি, ইহার পর গোদাবরী ও কপিলা নদীর সঙ্গম । এহ গানে পঞ্চতীর্থের নামে 

পাঁচটী কুণ্ড আছে যথাঃ-_ 

(১) অগ্নিযোনী (গভীর )। (৩) রুদ্রযোনী : 

(২) বিষ্ুযোনী (৪) রন্ধযোনী। 

(৫) মুক্তিষোনী | ূ 

এই পঞ্চতীর্থের ভিতর সৌন্ভাগ্য তীর্ঘে কপিলা সঙ্গম ও শ্পর্ণরেণ। তার্থ মিলিত 

হইয়া অষ্টতীথ হইগ্াছে। গোঁদাবরী ও কপিলা সঙ্গমেব নিকট সপ খনিদের স্থান। এই স্থানের 

কাছাকাছি ছুই তিন ক্রোশের ঘেরায় জটায়ুর সুত্নাপ্তান, 'অগন্ত্যমুনীর আশ্রম, অনুতবাহিনী 

নদী ইত্যাদি অনেক তীর্থ আছে । অকোল্হার পশ্চিমে এক ক্রোশের কাছাকাছি সাইখেড়া 

নামক গ্রামে মারীচের মৃত্যু স্থান। 



( ৬৪ ) 

পাওুব-গুহা1 ইহাকে ইংরাজেরা প্লিনা 'কেব স” (15719 0৪৮৪৪) বলিয়া 
থাকেন। ইহা বৌদ্ধদিগের নির্মিত, বর্তমানে ইহাকে হিন্দুরা পাগুব-গুহা বলিয়া থাকেন। 
ইহার ভিতরের বৌদ্ধ মুর্তিগুলিকে হিন্দুদেবদেবীর মূর্তি বলিয়া হিন্দুরা পৃজা করিয়া 
থাকেন। 

কল্যাণ। 

ইহা নাসিক হইতে ৮৩ মাইল দুরে । এইখানে ৮টী ছোট ছোট জলাশয় আছে। 

একটী জলাশয়ের নিকটে সদানন্দের মন্দির ও অনেকগুলি কূপ আছে। ষ্টেশন হইতে 

পাঁচ মাইল দূরে প্রাচীন অম্বরনাথের প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। 

অন্বকেশ্বর। 

নাসিক কসব। হইতে ১৮ মাইল পশ্চিমে, নাসিক জেলার অন্তর্গত ত্রয়ম্বক বলিয়। 

একটা মিউনিসিপাল কন্বা তথ! পবিত্র তীর্থস্থান। নাসিক হইতে ত্রয়স্বক পর্য্যন্ত একটা পাক৷ 

রাস্ত। গিয়াছে। ত্রয়স্বক যাওয়া আসার টাঙ্গ৷ ভাড়া ৪২ চারি টাকা । এখানে অনেকগুলি 

ধর্মশাল। আছে। ত্রয়ন্ধকে অনেকগুলি জলাশয়, মন্দির ও বড় বড় বাড়ী আছে। সব 

রকম খাঁবার জিনিষ এখানে পাওয়া যায়। ইহার নিকটবত্তি পাহাড় হইতে পবিত্র গোদাবরী 
নদী প্রবাহিত হইয়াছে । ত্রয়স্বকেশ্বর, শিবের বারটী জ্যোতিলিঙ্গের ভিতর অন্যতম। 

নাসিকের যাত্রী এই তীর্থ অবশ্য দর্শন কয়িয়া' থাকেন। ত্রয়স্বকেশ্বরে বা নাসিকে 

কুস্ত মেলা অত্যধিক হইয়! থাকে, ত্রয়ম্বকেশ্বরের পরিক্রমা করিতে হইলে অনেকগুলি পাহাড় 
নাঁমিতে ও উঠিতে হয়। 

কুশাবর্ত পুক্ষরিণী- গ্রামের নিকট কুশাবর্ত কুণ্ড বলিয়া একটী চতুষ্কোণ পুক্ষরিণী 

আছে। যাত্রীরা গোদাবরী নদীর জলে নারিকেল উপহার দিয়া তাহার পর স্নান করেন। 

ইহার জলে কাপড় কাচা নিষেধ। কুশাবর্ত হইতে কিছু দুরে একটী পাহাঁড়ের নিকটে 

গঙ্গাসাগর বলিয়া একটা পুকুর আছে, ইহার কুলে নিবৃত্ত দেবীর মন্দির আছে । 

্রয়স্বক শিবের মন্দির ৮* ফিট উচ্চ, সাধারণ যাত্রী ত্রয়স্বক শিবের মন্দিরে যাইতে 
পায় না। দালানে দড়াইয়া দর্শন করিতে হয়। পুজা করিতে হইলে পুজারীর হাতে পুজার 

সামগ্রী দিতে হয়। কিন্তু মেলার সময় এই নিয়ম থাকে না । শিবচতুর্দীশীর দিনে এখানে 

থুব ভীড় হয়। ব্রয়ন্থকের যাত্রীদের জয়-তাটের পাহাড়ও একটা দৃষ্ত। 



৬৫ 

বোম্বাই 
এই ছোট পুস্তিকা বোখাইয়ের বিষয় সম্পূর্ণভাবে লেখা রষ্টৃহা মাত্র। অতএব আমি 

নিজ যাত্রীপাঠকদিগের সুবিধায় জন্য দেখিবার উপযুক্ত স্থানগুলি এবং তাহার ভিতর 
যেগুলি অধিক উপযোগী সেই গুলির নাম উল্লেখ করিলাম | 

(১) বোম্বাই দেবী । (১৪) রাঞ্জা পায়ের রুকু টা দয়ার, (019০1 1০) 

(২) বাঁলকেশ্বর | (১৫) বিশ্ববিদা!লয়। 

(৩) রাণী বাগ। (১৬) পিজড়া পোল। 

(৪) ডাঁকোর জিউর মন্দির | (১৭) গবর্ণমেণ্ট হাউন। 

(৫) পাশিদের অগ্রিমন্দির | (১৮) ভাইকোর্ট | 

(৬) মহলিঙ্্মী | (১৯) পশ্বশালা । 

(9) কব্রফোর্ড বাজার । (২০) লাইট হাউস। 
(৮) বড় বনদর। (২১) মিউজিনান | (01118111111) 

(৯) মোতী বাঁজার। (২২) 'আকোলার শ্মারক দিসা। 

(১০) প্রিন্পসডক। . (২৩) এলিফেন্ট্টোন নাঁণন। 

(১১) অপোলে! বন্দর । 1২৪) ভিক্টোরিয়া টামিনাস েশন। 

(১২) তাঁজমহাল হোটেল । (২৫) টাওয়ার অফ সালেক । 

(১৩) বেগ ষ্েগড। (২৬) চৌপাটে। 

(২৭) ফিরোজ সা মেহতার বাগাণ। 

এখানে অনেক গুলি ধশ্মশালা 'আছে কিন্ত মাধো বাগ 9 হীবাপাগের ধর্ুশালা অতি 
উত্তম। এখান হইতে গোকর্ণ তীর্ঘে যাইতে হইলে ্িমারে পাইতে হয়। বোগ্বাই 
পশ্চিম দেশের যাত্রীদের জন্য জাহান্দে উঠিবার একটা প্রধান বন্দর । পোঙ্গাই মভর হইতে 
পূ্ব্োন্তরে একটী রাস্তা “বড়গ্রাম, কল্যাণ, নাসিক, ধূপিয়া, ১, ইন্দোর, ফতেঙাবাঁদ, 
গোয়ালিয়র ইত্যাদি নগরের মধ্য দিয়া আর আগে গিয়াছে । আর অনা একটা রাস্তা পূর্বাদিকে 
আহমদনগর, পৈঠন, শাগপুর, ভাগডারা, রাজনন্দ গ্রাম, রায়পুর, ফুলঝর, সপ্ঘলপুর, ক্যোঝোর, 

উলুবেড়িয়া হইয়! কলিকাতায় গিয়াছে । এখান হইতে ৩০1৩৫ ঘণ্টায় ্রিমারে (36929৮ ) 
দ্বারায় দ্বারকায় পৌছান যার । 

বোথ্ায়ের প্রসিদ্ধ অট্রালিকার মধ্যে এলিফেন্্টোন সার্কেল, কাগুম্ হাউস, টাউনহল, 
ট্যাকসাল এবং ক্যাথেড্রাল দেখিবার উপযুক্ত। 

এখানে .প্রতিবৎ্সর অতি ধুমধামের সাহত গণেশ উত্সব হয়। দ্বীপাঁবলির উৎসব 
পাঁচ দিন পর্যন্ত হইয়া থাকে। এখানকার লোকেরা এই দিনে খুব ধুমধামের সহিত সমুদ্রের 
পূজা করে। 



( ৬৬ ) 

বালেশ্বতের মন্দির-_মালাবার পাহাড়ের দক্ষিণ তাঁগের পশ্চিম ধারে বালেশ্বর 

শিবের দর্শন করা উচিত। ইহা এখানকার অনা মন্দির অপেক্ষা প্রসিদ্ধ । এখানে বাণ 

তীর্থ নামে একটী অতি উত্তম ছোট সরোবর আছে, ইহার চারি ধারে ব্রাঙ্মণদ্রে বসবাস ও 

দেব মন্দির । প্রবাদ আছে বে শ্রীরামচন্দ্র সীতা হরণের পর এখানে বাঁলীর শিব লিল 

প্রস্তুত করিয়া পৃজ্জা করিয়াছিলেন । (শ্রীরামচন্দ্র) পিপাসার্ত হইয়া কোথাও জল ন৷ 

পাইয়! নিজের বাণ দ্বারায় এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছিলেন। 
স্পট উল | ৩ শি 

আজমীর । 
আজমীর সহর বী, নী, এণ্ড সী, "মাই, (13. 8. & 0. 1. 115) রেল পাইনে রাজ- 

পুতনার মধ্যে একটা প্রসিদ্ধ ইংরাঙ রাজ্য । ইভার চারি দিকে পাভাড। তারাগড় 

পাহাড়ের ঠিক নীচে অর্থাৎ তাহার পদপ্রান্তে। সমুদ্রের জল হইতে ৩০** ফিট উচ্চে 

ইহা অবস্থিত। আজমীর সহর দুউটী উচ্চ পাথরের গ্রাচীর দিয়া ঘেরা ; এব: উক্ত দেয়ালে 
৫টী ফটক আমআাছে। গ্রথমটীকে দিল্লী দর, দ্বিতীয়টাকে সদর দরঞ্জ!, তৃতীয়টাকে 

আগরা দরজা, চতু্থটাকে উদ্থি দরজা এবং পঞ্চমটাকে ধিপলা দরজা কহে। ধন্মশালা, 

ষ্টেশন হইতে অল্প দূরে অবস্থিত ।॥ এখানে থাকিবার জন্য ভাড়াটে বাড়ীও পাওয়া যায়। 
এখানে জলের কল আছে। 

পি বিশাস 

আজমীরে দেখিবার উপযুক্ত স্থান । 
১। আন! সাগর ঝিল £--( একাদশ শতাব্দীতে বিশাল দেবের পৌত্র, রাজা আনা 

নিন্মাণ করাইছিলেন। 

২। আকবরের কবর (গোরস্থান ) $_ স্টেশনের আঁ নিকটে, সম্প্রতি এখানে 

তহণীল হইয়াছে । 

৩। খাজা সাহেবের কবর £--সহরের পশ্চিম দিকে খাজা! মুঈন উদ্দিন চিন্তীর প্রসিদ্ধ 

কবর। এখানকার হিন্দু মুসলমান উভয়ই ইহার পৃজ| করিয়। থাকেন। 

৪। আড়াই দিনের কুটার :--আলতামীস এই স্থানের সমস্ত জৈন মন্দির গুলিকে 

আড়াইদিনে ভুমিসাত করিয়া ফেলিয়া এবং এ সমস্ত মন্দিরের মাল মসল] দিয়া একটী মস্জিদ 

নির্মাণ করে । এই মস্জিদের তিন দিক খোলা । ইহার ভিতর ১৮টা থানের চারিটী শ্রেণী 

'আছে। থামগুণি এখনও সেইরূপই আছে। প্রতোক থামের পৃথক পৃথক কারু কারিতা। 

মস্জিদের নিকটে জৈনদ্রের 'দেবদেবীর অনেকগুলি মুর্তি পড়ি আছে। চৌহান রাজ 

বিলাসদেবের প্রণীত হরকেলী নামক নাটকের কিয়দংশ শিলায় খোদ্দিত করিয়া এই মস্জিদে 

রক্ষা করিয়াছে, আজমীরের প্রধান নদী “বনাস” | 



( ৬৭ ) 

শ্রীনাথ দ্বারা । 
উদয়পুর হইতে ২০।২২ মাইল উত্তরে কিছু পূর্বদিক হইতে বনাস নদীর দক্ষিণ তীরে 

শ্রীনাথদারা বল্লভ সম্প্রদায়ের, বৈষ্বদিগের প্রধান তীর্থ স্থান। পাহাড়ের পৃষ্ঠদেশ হইতে 
বনাস নদীর ধার পর্য্যন্ত একটী পবিত্র স্থান। এই স্থানে কেহ জীব ঠিংসা করিতে পারে না। 
এখানে শ্রীশিবনাঁথ জিউর মন্দির, বল্লভ সম্প্রদায়ের গোস্বামীদেরই অপিকারে আছে । ইহার 

শিষোরা এক এক জন মহান্ ধনশালী ও বাবসাই মহাজন, ইহারা স্ব স্ব বাবসায়ের লভ্যাংশ 
হইতে কিছু কিছু দিয়া এখানে ভোগ দিয় থাকে। এখানকার খাল্গভোগের বড়ই ধুম। 
কার্তিক মাঁসে এখানে অন্নকুটের বৃহৎ উৎসব ঠয়। বল্লভাচাা ট5গঙ্গ দেশের কাকরবন্লী 

গ্রামবাসী তৈলঙ্গ ব্রদ্ষণ লক্ষণ ভরে পুত্র ছিলেন, ইহার মাহার নাম ইল্লামগরূ ছিল। 
চম্পারণো, চোরা গ্রামে (চম্পারণে ) ইভার জন্ম হইয়াছিল। ইনি |দগিজয় করিয়া নিজের 

মত চাঁলাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৫৩০ খুষ্টাব্বের মামাঢ় দাসেণ শুক্র! দ্বিতীয়াতে 

কাশীতে নিজের শরীর তাগ করিয়াছিলেন 

জয়পুর । 
জয়পুর বী, বী, সী, আই, রেলগয়ে (13, 13. 0.1. 185 ) রাজপু হনা মালওযা রেলওয়ে 

ও জয়পুর ষ্রেট রেলওয়ের একটা জংসন চষ্খন। রেশন ভইতে সহ প্রায় ছুই মাইল 

ব্যবধানে । সহর রক্ষার জন্য সহরের চারিদিকে ২৭ পিট উচ্চ 3৯ ফিট ৮গড়া দেয়াল মাছে, 

এবং সেই দেয়ালে গুলি চালাইবার জন্য মাঝে মাঁঝে ছিদ্র করা আছে । উক্ত দেয়লে ৭টা 

ফটক আছে। পূর্বদিকে স্ধ্যপোল, পশ্চিনা্দকে চাদপোল, উন্ভরাদিকে আম্বের দরজা 

ও গঙ্গাপৌল, দক্ষিণদিকে কিনুন পোল, সঙ্দানের দরজা ও ঘাট দরগা আছে। এই গুলির 

অতিরিক্ত আরও ছোট ছোট ৭টী জানালা মাছে। 

জয়পুর সহর একটা প্রসিদ্ধ তেজারতী কারবারের স্থান। এএ|নকার ছাপার কাপড় 

অতি সুন্দর ও বিখ্যাত। জহরতের কাঁজও এখানে অতি স্ন্দরনূপে গর্ত হয়। 

বাজসহল- মহারাজের প্রাসাদ, স্বন্দরবাগ, সুখবিলাস, চন্দমহল (বড় প্রাসাদের 

মধ্য ভাগ ) সাত তলা দেখিতে অতি সুন্দর, দেওয়ান খাস (শ্বেত মার্বোল পাথরে তৈরী) 

এই সকল দেখিতে অতি সুন্দর ও দেখিবার এবাগ্য। এই সকল দেখিতে হইলে 

রাজাজ্ঞ। লইতে হয়। 



( ৬৮ ) 

জয়পুরে দেখিবার উপযুক্ত স্থান । 
অবজারতেভডেটারী-_দ্বিতভীয় সওরাই, জয়সিংহ বেনারস, মথুরা, দিল্লী, উজ্জ্জিনী, 

জয়পুর ইত্যাদি স্থানে অবজারতেটারী নিম্মীণ করাইয়াছিলেন। 

বাসনিবাস উদনান-_ইহা! ভারতের সর্ধোত্ম উদ্যানের মধ্যে একটী ৷ বাগানটা 
সত্তর একড় জায়গা লইয়! বিস্তৃত। 

চিভিয়াখান1-- ইহা রামবাগের ভিতরেই আছে; এখানে অনেক রকমের পাখী, 
বাঘ, ও ভালুক রাখা হইয়াছে। 

মিউজিক়াম--ইহা সাজাইবার কায়দা ও অপূর্ব জিনিসগুলির সংগ্রহ 'গ্রশংসনীয়। 
২২০০ বর্ষের অধিক বয়সের শ্ত্রীর মৃত শরীর এখানে রক্ষা করা হইয়াছে। 'আর কতকগুলি 

দেখিবার উপযুক্ত অদ্ভূত জিনিস আছে । 

0সচ়োইহাসপাতাল- ইহাতে এক সঙ্গে ১৫৭ জন রোগী থাকিতে পারে। 

সংস্কৃতি কঢলজ, বালিকা বিদ্যালয়, মহারাজের কঢলজ-_-( ইহা 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ) জয়পুরের শিক্ষা! অন্য রাজ্যের শিক্ষা! অপেক্ষা অধিক উন্নত | 

গলিভাগদ্দী-_ ইহা জয়পুর হইতে দেড়মাইল পূর্বে আস পাশের ময়দান অপেক্ষা 

৩৫০ ফীট উপরে পাহাড়ের উপর একটা সুর্যের মন্দির আছে। ইহার বারন্দার নীচে 

পবিত্র ঝরণার জল পড়িতেছে । এই সকল দেখিবার উপযুক্ত । 

€দবমন্দির- জয়পুরে গোবিন্দ জিউ, গোগীনাথ জিউ, গোকুলনাথ জিউ রাধাদামোদর 

জিউ, রামচন্দ্র জিউ, বিশ্বেশ্বর শিব, ইত্যাদি দেবতাদের মন্দির আছে। মহারাজ মানসিংহ 

বৃন্দাবনে গোবিন্দ জিউর মন্দির সন ১৫৯০ খৃষ্টান প্রস্তুত করাইয়|ছিলেন। যখন আওরঙ্গজেব 
এই মন্দিরটী ভাঙ্গিবার জন্য হুকুম দেয়, তখন মানসিংহের বংশধরের। গোবিন্দদেৰ জিউর 

মূর্তিটীকে অন্বরে আনিয়া রাখিলেন। সওয়াই জয়সিংহের সময় জয়পুর রাঁজ মহলের সম্মুখে 

একটা উত্তম মন্দির তৈয়ার করাইয়া সুপ্ডিটা স্থাপিত করিলেন। গোঁকুল নাথের মুর্তিীকে 

বল্লভাচাধ্য যমুনাতটে কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। গোকুলে ইহার স্থাপনা কর! হইয়াছিল। 

বিশ্বেশ্বর শিবের সুন্দর মন্দিরে মার্কেলের উত্তম কাজ করা আছে। সম্মুথের দেয়ালে সুন্দর 
গোলাপী কাধ্য করা রহিয়াছে এবং উহার চারিটা কুলুঙ্গিতে চাবিটী সুন্দর দেবমুর্তি রহিয়াছে। 

দর দালানের দক্ষিণে গণেশের ও তাহার বাম পার্থে কালভৈরবের মুর্তি ও তাহার সম্মুখে 

নন্দীর মুর্তি রহিয়াছে। 

ধন্মশাল £-্টেশনের নিকট অনেকগুলি ধর্মশাল। আছে। জয়পুর নগরী 
সৌন্দোর জন্য বিখ্যাত। জয়পুর সহরে রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় সমস্ত দরজা! বন্ধ হইয়া 
যায়। ইহার পর কেহ নগরে প্রবেশ করিতে পারে না। প্রাতঃকালে পাঁচ টার সময় "সাবার 

ফটক খোলা হয়। 



( ৬৯ ) 

অন্বর €( আমর ) 
বর্তমান অস্বর নগর জয়পুর হইতে সাত মাইল দূরে। ইহ! জয়পুর রাজ্যের পুরাতন 

রাজধানী, মহারাজ মানসিংহের কীর্তি। কাঁলেখোহ নামক পাহাড়ের উপরে, প্রাচীন রাজ- 

প্রাসাদের ভিতর দশভুজা মহিষমর্দিনীর মন্দির আছে। মহারাক্গ মানসিংহের আম্দরবার, 

খাস দরবার, রংমহল, যশমনদির, জয়মন্দির, সোহাগমন্দির, স্খনিবাস, ম্লানাগার ইত্যাদি 
দেখিবার উপযুক্ত । স্ত্রীলোকেরা এ সকল স্থানে যাইতে পায় না। পুরুষেরা যাইতে পারে, 
কিন্তু জয়পুর দরবার হইতে অনুমতি ও পাশ লইতে হয়। 

পুক্ষর তীর্থ রাজপুতন। প্রদেশের আজমীর মাড়ওয়াড় রাজ্যের মন্তগত। পুঙ্ষর আজমীর 

হইতে সাত মাইল দূরে । আজমীর বী, বী, এগু সী, আই, (13. 1). ও 0.1. 1৮, ) লাইনের 
উপর, আজমীর হইতে পুষ্করে যাইতে হইলে সকল রকমের গাড়ী পাওয়া যায়। ইহা 

ব্রহ্মার নির্মিত একমাত্র তীর্থ এবং সকল তীর্থের গুরু, ইহার সীমার ভিতর কেহ জীবহিংস! 

করিতে পারে না। ইহার নিকটেই ভারতের সর্বীপেক্ষা বড় পুক্গরিণী “জোষ্ঠ পুধ্ধর” বর্তমান, 

ইহা অতি পবিত্র। “জ্যেষ্ঠ পুষ্কর” পুক্ষরিণীর পাড়ে রাজপুতনার বড় বড় রাজাদের 

প্রাসাদ ( বাড়ী ), বাধান ঘাট, ধর্মশালা ও মন্দির আছে। কারক মাসের শুরা একাদশী 

হইতে পুর্ণিম! পর্য্যন্ত অর্থাৎ পাঁচদিন পর্যান্ত পুক্ষরে স্নানে বিশেষ মাহা'্মা আছে। 

পুক্কর পরিভ্রুম। ৫ -জোষ্ঠ পুষ্ষরের পরিক্রমার অতিরিভ্ত পুর তীর্থের অনেক- 

গুলি পরিক্রমা! আছে। 

১ম-তিন ক্রোশের 

২য়-_-পাচ ক্রোশের 

৩য়__বার ক্রোশের 

৪র্থ__চব্বিশ ক্রোশের, ইহাতে অনেকগুলি দেব, খষিদের পুরাতন স্থান পাওয়া যায়। 

পুক্কঢেরের ধাঢের ৫১ গৌঘাট, ২ ব্রহ্ষাঘাট, ৩ কপালমোচন ঘাট, ৪ যজ্ঞঘাট, 

৫ দর্ব্বারী ঘাট, ৬ রামঘাট এবং কোটীতীর্ঘ ঘাট পাথর নির্িত। প্রক্ষরিণীর ধারে ও তাহার 

আসেপাশে অনেকগুলি দেবমন্দির আছে। 

পূর্ববকালে পরিহার রাজপুত মান্দারের রাজা নহর রায় মৃগয়া করিতে করিতে পুষ্কর 

বীলের ধারে আসিয়া উপস্থিত হন। রাজ! চন্মরোগে পীড়িত ছিলেন, তিনি যখন পিপাসা 

নিবারণের জন্য নিজের হাত জলের ভিতর দিলেন, তখন দেখিতে পাইলেন বে তিনি তাহার 

সমস্ত রোগ হইতে মুক্ত হইয়াছেন এবং সেই স্থানে তিনি সকলের সবিধার জন্য পাকা দাট 

নির্মাণ করিয়া! দিলেন । 



( ৭০ ) 

জোষ্টপুক্ষর হইতে ছুই মাইল দূরে মধ্য পুক্ষর ও কনিষ্ঠ পুক্কর আছে। ইনার নিকটেই, 

শুদ্ধবাপী নামে গ্রসিদ্ধ গয় কুণ্ড আছে এবং ইহার পাচ ক্রোশ দূরে প্রাচীন সরম্বতী ও নন্দী 

এই দুই নদীর সঙ্গম। 

(েবসন্দির £- পুক্করে পীচটা প্রধান মন্দির আছে। 

১7 ক্রল্গার সন্দির ৪__ইহা এখানকার সর্বপ্রধান মন্দির । ইহার ভিনুরে চতুমুখ 

ন্গার মুর্তি আছে। ইহার বাম পার্খে গায়ত্রীর মুর্তি ও দক্ষিণ পার্খে সাবিত্রীর মুর্তি আছে। 
ইহার চাঁরিধারে সনকাদি চারি ভ্রাতীর মুর্তি আছে। এই স্থানেই একটী ছোট দান্দরের ভিতর 

নারদের মূর্তি আছে। অন্য একটী ছোট মন্দিরের ভিতর মার্কেল পাথরের ঠএয়ারী হাতীর 

উপর ইন্জের ও কুবের মহারাজের মুর্তি আছে। 

২। বদ্রীনারায়চের মন্দির £-- 

২৩। বরাহ জিউর সন্দির ।-_ পুরাতন মন্দিরটী জাহাঙ্গীর নাদশ। ধ্বংশ 
করিয়াছিল। উপস্থিত যে মন্দিরটী আছে, সেটী পরে নির্মিত হইয়াছে । 

৪1 আঢ্ত্বশ্বর বা কপাঢলশ্বতিরর মন্দির ॥ 

৫1 সাবিত্রী দেবীর মন্দির । 

উক্ত পাঁচটার অতিরিক্ত আরও মন্দির আছে । বিশালদেব, অমর রাজ, মানসিংহ, 

অহল্যাবাঈ, ভরতপুরের রাঁজী জওয়াহির মল ও মাড়ওয়াঁড়ের রাজ বিজয় গিংহের তৈয়ারী 

'অনেকগুপি মন্দির ও বাড়ী আছে। জোষ্ঠ পুফরের পরিক্রমায় একটা পাহাড়ের নীচে নাগকুণ্ড, 
চক্রকৃগ্ড এবং গঙ্গাকুণ্ড নামক অনেকগুগি ছোট ছোট কুণ্ড দেখিতে পাওয়া যায় । একটী উচ্চ 

পাহাড়ের উপরে সানিজ্রী দেবীর মন্দির মাছে । এই পাহাড়ের উপর উঠিতে হইলে 

৩৮*টী সি'ড়ী উঠিতে হয়। 

সাহাত্সায £-কার্তিকী পূর্ণিমায় গোষ্ঠ পুরে সান করায় মহৎ ফল হয়। পুষ্কর তীর্থে 

যাত্রা! করিয়া! লোকে সর্ধপাপ হইতে মুক্ত হইয়া! যায় । এখানে সান করিতে হইলে জলজন্ত 

হইতে সাবধান থাকিতে হয়। 

কুরুক্ষেত্র (থানেশ্বর ) 
এই স্থান_-ই, আই, রেলের (17. ]. 7১5.) দিল্লী আম্বালা লাইনের অন্তর্গত। ষ্রেশনের 

নিকটেই ধন্মশাল! আছে। ষ্টেশন হইতে তীর্থস্থান প্রায় দেড় মাইল দুরে । লোকপ্রসিদ্ধ 

মহাভারতের বিষয় সকলেই জানেন, এমতাবস্থায় কুর্ক্ষেত্রের বিষয় বিশেষ আলোচনা 

কর! নিশ্রয়োজন ; কারণ ইহার মাহাম্ম্য সকলেই অবগত আছেন। এই তীর্থের বাবধান সত্তর 

মাইল লম্বা ও বিশ মাইল চওডা। এখানে ৩৫২টী দর্শন করিবার স্থান আছে। 

থানেশ্বরে একটা বড় ঝীল আছে এবং এই বীলের চারিধারে অনেকগুলি মন্দির আছে। 
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এই মন্দির গুলি দর্শন করিবার জন্য বীলের উপর পোল আছে । দৈপাঁরন তীর্থে ্নান 
করবার পর €১) ক্ুুন্তিশ্রার মহাঢ্দব ২১ পঞ্চ পাণ্ডঢবর মর্তি ৩) 
অভিমন্থ্য 8) কর্ণ ৫) ত্রাণ ডে) ঘণ্টোুকচ ইতা।দ মহারখীদের মৃতস্থান, 
থােনম্বর মহাদেব, ভদ্রকালী, ভীক্মের শরশষা।, অজ্জ,০নব বাণ 
গঙ্গণ সরস্বতী আদির দর্শন করা উচিত। 

শ্রীকষ্চচন্ত্র ছিউ যে স্থানে পাকে ( সগ। আঙ্জুণ ) গীভাব উপদেশ দিয়াছিলেন, 

সেই স্থান কোন হিন্দু মাত্রেরই তুলিব(র যোগা নহে, ইভা দশন করা অবশ্য কন্তবা | 

সুর্য গ্রহঢণ- _-এখানে স্লান করায় বিশেষ মাঁভা গরু মাছে । 

দিল্লী । 
দিল্লা ই, আই, রেলের (1.1, 1২৮.) 'একটী গ্রধান হেন ইহা গো, আই, পী, 

(9.1. 1১) বী, বী, সী, আই, (13. 73. 0.1. :9 এন, ডবল, আব, ৬৮,1২৮.) রেলের 

জংসন ষ্টেশন | ইহা যমুনার ধারে অবস্থিত | এই স্থানে কতি ব৮ বড বাগা ৪ রাজনীতিজ্দের 
উত্থান ও পতন হইয়াছে ।॥ এক সমঘূ এই স্থানে মভাতার পরাপাত। ছিল । যাহা স্মরণ 

হইলে দুঃখ সাগরে ভাসিতে হয়। "আছি সংক্ষেপে এই নগরের সংঙ্গিণু বিবরণ ও দেখিবার 

উপযুক্ত স্থানগুলির নাম উল্লেখ করিলাম । 

&.. 

১। রাণীবাগ। ১৩। সকফদার জাঙগ ( তল ঠালয়।) 

২। টাদনীচক। ১৪ কৃসিয়াপাগ । (বাগান )। 

৩। রক টাওয়ার। ১৫। পোসন আরা বাগ | 

৪1 জুম্মা মন্জিদ | ১০। মানমন্দির | 

৫। তুগলকাবাদ। ১৭। ভনায়ুনের কবর । 

৬। আলাউদ্দিনের কেল্ল। । ১৮। মিউটিনী মেমোরিয়াল । 

৭। ফিরোজ শাহের ৬৪টী থাম। ১৯। বায় পিবোৌরার লৌহ স্যন্গ | 

চা রাহ? ১০ | কুডুণ মীনার । ষ্টেশন হইাতে ১১ মাইল তফাত। 

৯। যোগমারার মন্দির | ২১। মিউজিমান (কেল্লার টিওব ) 

১০। দর্বার আম! ২২। রঙ্গ মহাল। 

১১। দর্ববার থান। 

১২। মযুর সিংহাসন যেখানে প্ ২৩। তমবীর খানা (ছণিগ খণ)। 

২৪। হান্সাম (ন্বানাগার )। 
২৫। মোতী মস্জিদ | 

এইগুলি দেখিবার উপযুক্ত । %* ছুই মানার টিকিটে সমস্য দেখিতে পাওয়া যাক 

ছিল সেই স্থান অর্থাৎ মন্ধরর বেদা 



( ৭২ ) 

দিল্লীর এশ্বরধয, দিল্লীর সৌন্দর্য, দিল্লীর ইতিহাস, সবই প্রসিদ্ধ । পুরাণে দিল্লীর নাম 

ইন্প্রস্থ বলে। ইহাই ধর্মমরাঁজ ঘুধিষ্িরের রাজধানী ছিল। পুরাতন কেল্লাকে এখন ইন্্প্রস্থ 

বলে। কিন্ত হিন্দুদের প্রাচীন রাজা কালের কোনও চিহ্ন আবিষ্কার করা হয় নাই। এই 
কেল্লার ভিতরে হুমাযুনের পঠনালয়ের একটী মস্জিদ দেখিতে পাওয়। যায়। দিষ্ীকে মহাশ্মশান 

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না! অনঙ্গপালের এবং পৃর্থীরাজের দুর্গ, কৃতুবমিনারের নিকটের 
লাট (লৌহ স্তস্ত ) হিন্দু নরেন্দ্রের পূর্ব স্ৃতিটুকু জাগরুক রাখিয়াছে। ছুর্গ এব: ছুর্ান্তর্গত 
রাজপ্রাসাদ সর্বাপেক্ষা! প্রসিদ্ধ । 

দেওয়ান আমস--এই বিশাল কামড়ায় শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ত আছে। উনার ভিতরে 

উচ্চ চাতালের উপর স্থিত, সিংহাসনে বসিয়া! সমাট নিজ প্রজার আবেদন-পত্র গ্রহণ 

করিতেন। এই কামরার আয়তন ১০০ * ৩০ বর্গমাইল । 

(ওয়ান খাস- ইহা লোক প্রসিদ্ধ । ইহা মন্ত্র নির্মিত এবং ইহার দেয়ালের 
উপরিভাগে সোনালী কাজ আছে । ইহার আয়তন ৯* ১৯৭ ফিট । এই কামরার রুপার টাদওয়ায় 

সোনালী কাজ করা ছিল। ইহা! তৈয়ার করিতে ৩৩ লক্ষ টাক] খরচ হইয়াছিল । সন্ ১৭৬০ 
খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের লুট করিয়। নিয়া ইহা গাঁলাইর| ফেলিয়াছিল এবং ইহার দাম [ গালাঁন 
অবস্থায় ] ২৮ লক্ষ টাক! হইয়াছিল। দেওয়ান থাসে জগৎ প্রসিদ্ধ মযুব সিংহাসন (যাহাকে 

এদেশের লোকেরা মুনলমানী ভাষায় “তখ ততাউস+ বলে) ছিল। এই সিংহাসনটা তৈয়ার 

করিতে সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল । আজ পধ্যন্ত কেহ বলিতে পাঁরেন নাই যে, এই সিংহাঁনন 

তৈয়ার করিতে কত টাকা খরচ হইয়াছিল । কিন্ধ টবর্ণিয়ার বপিয়াছেন যে সাড়ে নয় কোটা 

টাকার কম ইহা কিছুতে তৈয়ার হইতে পারে না। এই দেওয়াণ খাসে অনেক 
রকম কীর্তি হইয়! গিয়াছে । শাহজাহানের এইটী বড় পেক়ারের কামর! ছিল। সন ১৯১৬ 

খৃষ্টাব্দে সম্াটকে আরোগ্য করিম ডাক্তার হেমিণ্টান (7317 57071607)) এই কানরায় 

ইংরাজদের জন্য সহরে ৩৮টী কোঠী খুলিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই 
হইতেই এদেশে ইংরাজ প্রভৃত্বের স্ত্রপাত হইল। 

এই কামরাতেই গুলাম কাদির সম্রাট সাহ আলমের চক্ষু উতপাটন করিয়াছিল। এই 

কামরাতেই লর্ড লেক ([,01৭ 1,819) সেধিয়ার উৎপাত হইতে সম্টকে রক্ষা করিবার 

জনা সমাটের নিকট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছিল । সন ১৯৫৭ খুষ্টার্ে এই কামরায় বিদ্রোহী 

সিপায়েরা অন্য বাহাছবর শাহকে ভারতবর্ষের সমাট বলিয়া ঘোষণ|] করিয়াছিল। এবং 

সাত মাস পরে এই কামরায় সেই বাহাছর শাহের বিপক্ষে বিদ্রোহ করিবার বিচার করা 

হইয়াছিল। 
কেল্লার ভিতরে রঙগমহল হশ্ম।ম ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত । হাাম দেখিলেই বোধ 

হয় যে ভারতবর্ষের শিল্প বিদ্যা কত উচ্চ'দরের ছিল। 

জুম! মস্জিদ- শাহজাহান এই মস্জিদ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ইহা একটা 

বৃহৎ মসজিদ, ইহার দাঁলান প্রশস্ত, উচ্চ এবং খুব বড়। ইহার তিনটী গঞ্জ শ্বেত পাথরের 
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নির্মিত এবং ইহার গায়ে সমান অন্তরে কাল পাথরের ধারী দেওয়। মছে। ইহার তুলা 

অট্রানিকা ভারতবর্ষে খুব কম। দিল্লীতে জৈন মন্দিরের শির দেনা উপযুক্ত । পুবাতন 
বাগানের মধ্যে কুরসীর়াবাদ দর্শক বুনোর মন হরণ করে। 

রোশন আরা বাগানটিও অতি লুন্নর | 

দিল্লীতে দেখিবার উপযুক্ত স্থান ও ট্রালিকা অধিক। আতএন সকলগুলিই 
অল্প দিনে দেখা অসম্ভব। দিল্লীতে কৃতুবমীনাৰ একটা পদান দশা | ইহা 
২৩৮ ফিট উচ্চ! পৃথিবীর ভিতর ঈহার তুলা স্তস্ত আর নাই বলিলেণ নো হয় অত্যুক্ধি 
হয় না। ফ্রান্সের কেম্পনাইল (17070787011) উহা অপেক্ষা ৩০ ফিট অধিক উচ্চ কিন্ত 

সৌনর্্যে কৃতুবমিনারই শ্রেঠ। কেহ কেহ ইচাকে কোনও চিল্ুরাজার কীর্তি 
বলিয়া! থাকেন, কিন্তু ইহার কোনও গ্রমাণ পাওয়া ঘায় নাই । ইভাতে ৩৭৮টী সোপান 

(মিঁড়ি) আছে। কুতুবমীনার যে স্থানে আছে তাহার চারিদিকে প্রামন কালের হিন্দুদের 

কীর্তি চিহ্ন কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া মায়। সেই সফল হিশ্ ৪ মিন্টু চিহ্নের মধ্যে 
আল্তামাসের সমাধি ও অলাই দরজ! বিশেষ উল্লেখযোগ্য । দিশ্লীর কীপ্ডিগুলি মুসলমান 
রাজত্ব সময়ের হইলেও মনোযোগ দিয়! দেখিলে পরিষ্কার বুঝা খায় থে, হিন্দ নগরের ধ্বংশ- 

স্্ূপের উপর মুসলমানের কীত্তি স্থাপিত হইয়াছে । মর্থাৎ তাগুব নৃহা কর! হইয়াছে । কিন্তু 
কালচক্রে তাহাও আজ শ্মশানে পরিণত । 

যেস্থানে বিজয়ী বীরের। কালজয়ী কীত্তির রচন! করিবার 'আ'না করিয়াছিল, দেই 
স্তানে, সেই ধ্বংশাবশেষের মাঝে বিয়া যেন কাল মগ্রষোর শক্তির উপঠাস করিতেছে, আর 
বুঝাইয়! দিতেছে যে মন্থৃষ্যের শক্তির মীনা কতদূর হইতে পারে। 

কৃতুবমীনারের নিকটে দিল্লীর বিখ্যাত লাট ( লৌঠ স্তস্ত ) মাছে । ইহ! ভারতের হিন্দ 

রাজাদের নির্মিত ও স্থাপিত, ইহা তাভাদের গেরবের স্থৃতি চি । পঞ্চম অথবা ষ্ঠ 

শতাব্দীতে ইহা ঠতৈয়ার করা হইয়াছিল। ইহার লিপি পড়িলে বেশ বুঝ| যায় মে চন্দ 
রাজা, বিষুঠর নামে এই লোহ স্তপ্তটাকে প্রতিঠিত করিয়াছিপেন, ইহ আস্গমানিক ২৩ ফিট ৯ 

ইঞ্চি উচ্চ হইবে। ইহার শিথরে গরুড়ের মু্ডি আছে | এই স্তম্তটা থে সময়ে প্রস্তুত কর! 

হইয়াছিল, সে দময়ে পাশ্চাত্য দেখ ইহ] অনমানও কাত পারে নাই যে লৌহ দ্বার। এরূপভাবে 

পরিষ্কার শুদ্ধ করিয়া 'এমন খাম হৈয়ার করা যাইতে পারে। ইহার থাবায় প্রমাণ তয় যে 
সেই সময়ে তারতে লৌহ-শিল্প ও খুব উন্নত ছিল । 

দিল্লীর বাহিরে নিজামুদ্দিন গালিরার স্থাণ ও লমাপি আছে। ইহার সমাধির সহিত 

আর কতকগুলি সমাধি আঁছে। গেই সকল সগাধির মধ্যে শাহজাহানের কন্যার সমাধি 

বিশেষ গ্রসি্ধ। ইহার সমীপে কবি আমীর খুসপোর সমাধি । উহার একটু দুরে ৬৪টি 

থামওয়াল। একটী কাঁমরা 'সাছে, ইহা সমন্তই শ্বেড পাথরের তৈরী । ঞ্ঠেশনের নিকটেই 

ধন্মশালা মাছে। 
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মথুরা ও বৃন্দাবন । 
ই, আই রেলওয়ের (0.1. 75) ভাথরাস জংসন ষ্টেশন হইতে নী, না, সী 'আই 

রেলের (8. 73. 0.1. 1) গাঁড়ীতে উঠিয়া মথ্রা। ঠেঁশনে বাইতে হয়, মথুর।--ভা, আই, পী, 

(0.7. 7) ও বী, নী, সী, আই, ট. টি 0.]. রেলওয়ের জংসন স্টেশন হইতে মথুরানগর 
প্রায় ছুই মাইল দূরে । নগরে বাঙ্গালী ঘাট ও স্থানে স্থানে আনেক গুলি ধর্মুশাল। 
আছে। পাণ্ডারাও যাত্রীদের থাকিবার স্কান দেয়। বৃন্দাবন হইতে মথুরা ৮ মাইল দূরে। 
বী, বী, সী, আই, লাইনও গিয়াছে । বাত্রীরা সচরাচর মোটর (17060) 9 ঘোড়ার 

গাড়ীতেই মথুরা হইতে বুন্দাবনে যাতায়াত করে । শ্রীবন্দাবন ষ্টেশন হষঈতে তীর্থ প্রায় এক মাইল 
দুরে । এখানেও ধর্মশালা আছে। মথুরা! ইতিহাস-গ্রসিদ্ধ, পুরাণে বিখাত ও প্রাচীন 

নগর। এই নগরটা বর্ম গুলের অন্তর্গত। শ্রীরুষ্ের যে মধুর প্রেমলীলা আজও ভারতের 

নরনারীকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, যাহার 'গ্রতিধবনি আজও ভারতের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইতেছে, 

এই সেই মধুর প্রেমের লীলাভূমি মথুরা। মথুরা ঘমুনার তটের উপর বিরাজিত। 
মুনার ঘাটের একটা স্বাভাবিক সৌনর্ঘা 'মাছে ॥ মথুরার ঘাটের ভিতর নিশ্রাম ঘাট সর্বাপেক্ষা 
গ্রসিদ্ধ । 

আরত্তি_ এই ঘাটের সন্ধার আরতি দেখিতে অতি জুন্দর। প্রতিদিন শত 
এত লোক এই আরতি দেখিতে আসে। যেমন কাশীতে শ্রীবিশ্বনাথের আরতি একটী 

প্রসিদ্ধ দৃশ্য, সেইরূপ এই ঘাটের সন্ধা আরতির শোভাও '্ঘতি মনোরম । সকল অপেক্ষা 

'আশ্চযোর বিষয় এই যে 'আরতির সময় বন কচ্ছপ 'একন্রিত হয় এবং "সারতি শেষ হইবামাত্র 

চলিয়া বাঁয়। উহাদের খাবার দেওয়! ঠয়। বিশ্রাম ঘাটের নিকট একটা স্তস্ত আছে, ইহাকে সতী 

শ্তভ বলে। প্রবাদ আছে, শীরুষণচন্্র মহারাজ কংসকে বধ করিবার পর, কংসের রাণীর! বৈধব্য 

যন্ত্র হইতে মুক্ত হইবার জনা এই স্কানে একদিত হইয়া চিহারোহণ করিয়াছিলেন। মথুরায় 
কেশবের মন্দির প্রসিদ্ধ ছিল। উরগজেন এই মন্দির ভাগিনা এই স্থানে লাল পাথরের 

মস্জিদ তৈয়ার করাইয়াছিলেন। এখন প্রমাণ হইতেছে ঘে কেশবের মন্দিরও পুরাতন 

বৌদ্ধ বিহারের পবংশাবশেষের উপর নিশ্মাণ করা হইঘাছিল। মথুরা॥ বৌদদের সময়ের 

অনেক জিনিষ পাওয়া মায়। মথুর। নৌদ্ধ ধুগেতেও প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু মুসলমানের! 
উহার গ্রাসি্ির চিহ্ন সকল নষ্ট করিমা দিয়াছে । আজকাল (সই সকল চিহ্ন ভূগর্ভ হইতে 

গনুন করিয়া বাঁহর করা হইতেছে ॥ মথুরার থাটে আরও অনেকগুলি দেখিবার জিনিম 
'আছে। যা £- 

(১) যমুনাবাগের ছহুপী (ছাতা) (৫) মদনমোহন মন্দির | 

(২) হোলী দরজা (ফটক) (১) দীঘ বিষু মনির । 

৩) শ্রীরাধাকুষ্ণের মন্দির | (৭) গোবদ্ধন ঘাটের মন্দির | 

(৪) নিগয়গোবিনের মন্দির | (৮) পিহারী জিউর মন্দির 
(৯) মোহন জিউব মশির। 



|)1111)1 (11151 8]111117), 

ঘাট__মথর! । নিগ্ান ঘা মগ্রবা । 

|111101]0) 110111])11--1)710171)001, 

হখ ব্যান. লাদখলতা 2 (আলা শালী জ্লাানল | 
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মথুরা হইতে বুন্দাপন ময় পুরে।  লাহট রেলপয়ে (15211 1$1158%5 ) 'অথব। 

ঘোড়ার গাড়ীতে মথুরা হইতে বুন্দাবনে যাইতে হয়। মথুরা ভগলানের লীলাভূমি । 

পৌরাণিক কাঁলে কবির কল্পনায় বুন্দাণন অতি মনোরম থান ছিল। গোপবালকের 

শিঙ্গারবে বৃন্দাবন মুখরিত হইত। বিশাপাগ্গী গোপ-বধুটার গরমোচ্কাসে বৃন্দাধনের 

ধুলিকণা পর্য্যন্ত প্রেমমর হইত | এই বৃন্দাবন ভক্তবুন্দের কামাস্থান। বুন্দাবনের তরুপতা 
পর্যন্ত কৃষ্ক প্রেমের শ্রধারসে বিচোর হইয়া গাকিত | ভক্তদের ওহ বিশাস যে বন্দাবনের 

ধূলিকণা স্পর্শ করিলেই মন্কুষ্য মোগ্পদ প্রাপ্ধ হয়| হিন্দু পাইপার অনেক প্রকার ভক্তি 
আছে । সাধারণ ও সরপভাবে ইহা শান্ত। কিখ অনাভাবে ভক্তি কয়! হীন। কিয়াধুক্ত 

ভাবে ভক্তির চাপি প্রকার রস ৪ রীতি মাছে যথাঃ 

(১) দাসভাবাপন্ন। ৯। সথাভাব, ভানাঙ্গুনের আগ্ভাব | 91 খশোদা আদর 

অগ্ুভাবে বাৎসল্যভান। 81 এরজগোপীর এগভাবে মাধুমাহান | এন্দাৰন গোপীদিগের 

এই ভক্তি ভাবের উত্তম ভূমী। চহার প্রাঞ্কীতিক সৌনাধ্য অঠি মনোরম | ব্জমণ্ডুলে জীন 

হতা। করা নিষিদ্ধ । বন্য জন্কগণ নিঃশঙ্কটিছে নখুরায বিচরণ করিতেছে | বন্দাবনও যমুনার 

ধারে ছিল, কিন্তু এখন যমুনা বৃন্দাবন হইতে "অনেক পুরে সাবিয়া গিয়াছে । আঙ্কাল 

যমুনার গতি আবার বুন্দাননের দিকে আনিবার চেষ্টা করা হহতেছে । 

বন্দাবনে শ্রীকৃষ্ধের শত মন্দিরের ভিতর তিনঠী প্রণান ১। গোবিন্দ জিউর মন্দির | 

২। গোবিন্দ জিউর পুরাতন মন্দির, ইহা লাপ পাথরের তৈয়ারী। লঙ শগকক বলিয়। গিধাছেন, 

“সমগ্র পশ্চিমোস্তর ভারতে এরূপ সুন্দর মন্দির পাই । আগ্রহের এই মন্দিরের চূড়া 

ভাঙ্গিয়। দিয়াছিল। গোবদ্ধনে হরদেব জিউর মন্দিরি৪ মতি শ্রুন্দর, পুরাতন-শিল্প রক্গানুরাগা 

ল্র্ডকাজ্জনের চেষ্রায় ইহার মেরামত হইয়। গিরাছে, আওরংজেব দে ধমর মন্দির ভাঙ্গিতে 

'আরস্ত করিয়াছিল, সেই সময় গোবিন্দ গিউর বিগ্রহ জয়পুরে রক্ষা করা হইয়াছিঘ । ৩। যমুনা 

তটে একটা নচ্চ স্বপের উপর মদন মোহনের মন্দির মাছে । ১৬1 দক্ষিণ ভারতের 

শিল্পবিধ্যার পদ্ধতিতে নির্সিত 1৮ গোবিনা জিউর ৪ মদনমোহন জিউর মূর্তির একটী 
ছোট মন্দিরের ভিতর মাছে । পক্ষ পঞ্গ পোক এখানে পশ্ন করিতে আসে। 

কিন আনকেই নিজের সংসার ছাড়িগ বুন্দাবনে আসিছা বাস করে। এখানে ভক্তদের গন্য 

আরও কতকগুলি মন্দির আছে। নথুরায় সেঠজউর মন্দির দেখিতে কেল্লার মত এবং 

অতি সুন্দর। এই মনির প্রাঙ্গনে গরুড় স্তম্ত আছে। হঙাকে লোকে সোনার 

তাল গাছ বলিয়া থাকে । এই নন্দিরের অধীনে অনেক এশ্বধায আছে। ইহার পর 

শাহ জিউর মন্দির | 

শাহ জিউর মন্দির সমপ্ত লাদ| পাথরে তৈত্নারী, ইহার সৌন্সাযো মতি কোমল ও মধুর, 
ইহার প্রবেশ ভাগের উচ্চত! দেখিলে রোমের সেপ্ট পাটার্সবাগ ( 86. 01697৪ 08) 

0% 10109 ) মনে পড়ে। 



( ৭৬ ) 

লালাবাবুর কু €ী নঙগদেশের পাইক পাড়ার গ্রসিদ্দ রাজবংশের লালাবাবু 

গৃহস্থাশম ছাড়িয়! বন্দাবনে আসিয়া! বাস করিয়াছিলেন এবং একটী মনির [নম্নাণ করিয়া- 

ছিলেন, ইহা লালাবাবুর কুপ্তী বলিয়! বিখ্যাত । 

ব্রহ্মচারী কুট বুন্দাবনে ভারতের রাঁজাদের৪ অনেকগুলি মন্দির আছে, তাহার 

মধ্যে গোঁয়ালিরের মহারাজার “ব্রহ্মচারী-কুপ্ত” ও জয়পুর মহারাজার নূতন মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ । 

বঙ্ুবিহারীর মন্দিরে বিশেষ ভীড় হয়। বুন্দাবন বঙগদেশ হইতে অনেক দূরে তবুও 

বঙ্গবাসী বাঙ্গালীর! বুন্দাবনের সহিত ঘনিষ্ট সন্বন্ধ করিয়া লইয়াছেন। অনা প্রান্তের লোক 

অপেক্ষা বঙ্গদেশের লোক বেশী । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তে শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্রের লীল! ভিন্ন তিন্ন 

প্রকারে হইয়া! থাকে । কোথাও পার্থ সারণীর রূপে, আর কোথাও বা পাণগ্ডব স্খার রূপে 

কিন্তু মাধুধ্যের অবতার শ্রীকুষ্ণচন্দ্র নিজ দ্বিভূজ মূরলীপর মূর্তি শুধু বঙ্গবাঁসীর হৃদয় রূপী বুন্দাবনেই 

বিরাজ করিতেছেন এবং তিনি ব্ঙ্গদেশে সত্য সনাতন রূপে বিদ্যমান । বঙ্গের স্থগতীর 

বৈষ্ণব নাহিত্য গোপী প্রেমে রঞ্গিত। 'মধিকাংশ বাঙ্গালী বৃন্দাবনে কুগ্ধ (গৃহ) প্রস্তুত 

করিয় রাধাকুঞ্জের মন্দির স্থাগপন| করিরাছ্েন এবং ইহার সহিত অনেকগুলি অন্ন ছত্র9ও আছে। 

সেই জন্য বুন্দাবনে কেহই উপবাসী থাকে না। ছত্রের প্রবন্ধ করিবার প্রধান কারণ 

এই যে লোকে নিশ্চিন্ত হইয়। দেবাচ্চনা করিবে ও ধর্মচচ্চায় আপন আপন মননিবেশ 

করিবে । কিণ্। উক্ত আশ্রমে আজকাল কুঁড়ে লোকেদের সংখ্যাই অধিক হইয়া 

পড়িয়াছে। 

বৃন্দাবনে-জলের ভিতর কচ্ছপের পণ্টন এবং গাছের উপর বানরের যুদ্ধ, ইছাদিগের 

উৎপাতে বৃন্নাবনবাসীদের বা ঘাত্রীদের উৎ্দ্বান্ত হইতে হয়। কিস্কু ব্রজমগ্ডুলে জীব হিংসা 

করা নিষিদ্ধ বলিয়া কেহ ইহাদের দিকে অস্কুপা নির্দেশও করিতে পারে না। 

পুরাণে যে ভাবে শ্রীকঞ্ঙ চন্ত্রের লীপা বর্ণিত আছে, সেই ভাবেই এখানে তাহার অনুষ্ঠান 
করা হয়। বৃন্দাবন মাধুধ্যের লীলাক্ষেত্। ইহার সৌন্দর্য বৃহৎ অদ্রালিকার সৌন্দর্যোর 

উপর নির্ভর করে না, বরং বনের সৌন্দর্যোই ইহার সৌনয্য । 

জন্মাষ্টমীর পর ভক্তগণ “বন ভ্রমণে” অগাৎ বুন্দাবনের নিকটবর্তি বন সমূহে যাত্রা 

করিয়া থাকে । ইহাও একটী মহৎ উত্সব । 

মথুরায় “মহাবনে” যাইতে হয়্। মহাবনের কিছু দূরেই “গোকুল” এই স্থানের একটী 

স্থান দেখাইয়। যাত্রীদের বল! হয় যে, এইটা নন্দ রাজার রাজভবন। গোকুলের ঘাট বল্লতাচাধ্য 

সম্প্রদায়ীদের পরম তীর্থ স্থান। বুন্দাবনের নিকটেই বলরামের প্রসিদ্ধ স্থান। কিন্তু গোবর্ধন 
ও রাধ। কুণ্ডও প্রসিদ্ধ। গিরি গোবদ্ধন বে শৈলমালার উপরে অবস্থিত, তাহাকেই “গিরিরাজ” 

বলে। গোবদ্ধন গ্রাম মানসী-গঙ্গা নামক সরোবরের তটে অবস্থিত। গোবর্ধন 

হইতে প্রায় তিন মাইল দুরে শ্যাম ও রাধাকুণ্ড। বৃন্দাবন হইতে কিছু দূরে “বরসনা” ও 

ডীগ বলিয়! দুইটা প্রসিদ্ধ স্থান আছে । বরমনা স্থানটা শ্রীরাধার জন্মস্থান বলিয়া প্রখ্যাত। 
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মথুরা সহচ্রর ভিতরকার দেব মন্দির ও স্ভান_- 
যমুনা । ৮। গোপিনাথ জিউর মন্দির । 

গতাশ্রম নারায়ণ । ১৯। মথুরানাগ লিউর মন্দির | 

দ্বারকাধীশ। ১০। দাঁট জিউর মন্দির 

বারাহী জিউর মন্দির। ১১। বজগোবিনের মন্দ্রি | 

গোবিন্দ জিউর মন্দির । ১১। গোব্দননাগের অনা মন্দির | 

বিহারী জিউর মন্দির । ১৩। রাপাকুক্গের নন্দিপ | 

গোবদ্ধননাথের মন্দির | ১৭। মাদলী মাতা। 

মথুরার পরিক্রমা ১০ মাইল। বিশ্রাম ঘাট হইতে মারম্ত করিয়া ৩ ছয় ঘণ্টায় সেই 

স্থানে আসিয়া শেষ করিতে হর । পরিরুমা করিতে হইলে নিমলিপি 5 দ্কান গুলি রাস্তায় পড়ে। 

বিশ্রামঘাট-_সিুষ্ণচন্ত্র কংশকে বধ করিয়া এই স্থানে নিশ্ীম করিধাছিলেন। 

বলভদ্র ঘাট। 

যোগ ঘাট-_এইস্থানে পিগ্নলেশ্বর মহাদেন আছেন । 

গ্রয়াগঘাট-- এখানে বেণীমাধবের মুর্তি মাছে । 

রাজঘাট-_এখানে রামেশ্বর মহাদেব আছেন। 

শ্যামঘাট-__এখানে কংখল ক্ষেত্র ও তিন্দুক নামক তীর্গ মাছে । 

বাঙ্গালীঘাট । 

সূর্য্যঘাঁট। 

ধবঘাট--এখানে পিগুদাঁন করা হয়। 

মোক্ষতীর্থ ও সপ্ত খধির স্তপ। 

রাজ বলীর স্তূপ ( এই স্তপ হইতে কাল কাকও বাতির হয়)। 

রাবণের স্তপ ( এখানে রাবণ তপসা! কবিয়াল ) 

কৃষঃ ও কুজ|। ১৪ | দেশাশ্বমেণ ঘাট । 

রঙ্গ ভূমী। ১৫ চকুতীর্ঘ । 

গোপাল জিউর মনির । ১৩। কুষঃ-গঙ্গা ঘাট । 

ভূতেশ্বর মহাদেব । ১৭। র্লাধাপন্চণ ঘাটি। 

পোঁড়বা কুণ্ড। »৮। সোম ঘ্াট। 

কেশব দেবের মন্দির | *৯। কংসের কেল। । 

মহাবিদ্য! দেবীর মন্দির । ৩০1 বশ্থদেব ঘাট। 

সরস্বতী কুণ্ড। ৩১। বৈকুগ্ঠ ঘাট । 

চগ্ডি দেবী। ৩২ । গৌঘাট। 

গোকর্ণেশ্বর মহাদেব । ৩৩ । সী কুণ্ড ঘাট। 

অন্বধষির স্তপ। 
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তরঙ্গ মণ্ডল - মথুরার নিকটবন্তী ৮৪ প্োখের ঘেরা এপং সেই ঘেগাটিকে ব্রঙ্গ- 

মণ্ডল বলে। ব্রজের পরিক্রমা ভাদ্রমাসের একাদশা হইতে আরম্ভ হয়। ব্রক্তে ১২টী বন 

২টী উপবন, ৫টী পর্বত, ১১টা কপ, ৮৪টী কুণ্ড, ২টী হৃদ, ২টা ধারায় শান, ৭টা বলরাম, ন্ট 

দেবী, এবং ১্টী মহাদেব আছে। ইহার মণ অনেকগুলি লুপু হইয়া গিয়াছে । 

আীবন্দাবনে দেখিবার যোগ্য স্থান। 
১। গোবিন্দজিউ। ৫। রাধাদাযোদর। ৯। রাধাবল্ল 5। 

২। গোপীনাথ । ১। রাধাবিনাদ | ১০। পঙ্কুবিভাবী | 

৩। মদনমোহন । 1 শ্যান গুন্দর | ১১। পৌর্ণমাসি। 

৪। রাধারমণ । ৮। গোকুলানন্দ। ১২। নিকুগ্তীণণ | 

নিকু ভবন -_এইছান রাধকষজের শিত্য-বিহারের স্থান বলিঘ। প্রসিদ্ধ । এই বনের 
ভিতর শ্রীকঞ্চচন্জ্র নিজের মোহন বংশীর দ্বারায় প্রিয় সখি ললিতার তৃষ্ণা শিবারণ্রে জন্য কুণ্ড 

নিশ্মাণ করিম্াছিলেন। এই স্থানে একটী তমাল বুক্ষের গায়ে শ্রারুষচন্দ্র ব"শাঁদার ভয়ে 

মাথমের হাত মুছিয়া ছিলেন। পাগ্ারা সেই দাগ যাত্রীদের এখনও দেখার । 

(১৩) নিধুবন--এই বনে শ্লীরাধিকা রাজা সায় শ্রীরুষ্ণকে দ্বারী ক'রয়াছিলেন। 

এবং এই বনে শ্রীকঞ্চচন্ত্র নিজ বংশীর দারাগ বিশাখা নামের একটী কুগ্ড নিম্মাণ করিরা- 

ছিলেন। 

(১৪) সাওজিউর মন্দির_ বুন্দাবনের ভিতর এই মন্দিরটাই সর্মাপেক্ষা সুন্দর এবং 

ইহার স্থাপিত মুস্তিটীও অতি সুন্দর । 

(১৫) সেঠজিউর মন্দির । 

(১৬) বর্গচাঁরর মন্দির | 

(১৭) বংশীপট--এই স্থানে শীক্চন্দ শা বাজাইয়া রাস পাগা ঝরিগাছিলেন। 

(১৮) গোপেশর মহাদেবের মন্দির--ধে সদয় গ্রীকধচজ্্র রাসণাপ। করিয়াছিলেন, 

সেই সময় দেবাপিদেব মহাদেব গোপাশীর রূপ ধারণ করিয়া, ল্কাইয়া রাসলাল! দেখিয়ছিলেণ, 

সেই কারণে হ্ীকষ্চন্ত্র ইহার নাম গোপেশ্বর থাট রাখিম্াছিলেন। 

(১৯) লালাবাবুর কুপ্ত। (২৫) পুরেন্ু ঘ্বাট। 

(২০) নহারাণী টিকারীর মর্নি। (২৬) যুগল ঘাট 

(২১) ব্রঙ্গ কুণ্ড। (২৭) বিহার ঘাট। 

(২২) যোগতাব। (২৮) আধার ঘাট। 

(২৩) অক্রুর তীর্থ। (২৯) শৃঙ্গার ঘাট। 

(২৪) দ্বাদশ ঘাট। (৩০) বন্তুহরণ ঘাট। 
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( ৭৯ ) 

(৩১) কালিয়দমন ঘাট ( এখানে কৃষ্ণচন্দ্র কালীনাগকে দমন করিয়াছিলেন )। 

(৩৪) ভ্রমর ঘাট । 

(৩৯) গোপাল গাট। (5৫) কেশী খাট । 

(৩৩) সুর্য ঘাট । (৬৬. রাজথাট। 

ঝুলন-_ শ্রাবণ মাসের শুরা! তৃতীয়া হইতে আরস্ত হর পূর্ণিমার দিন পর্যান্ত হয়| 
এখানকার দোল যাত্রা 9 হোলী খুব গ্রসিদ্ধ। 

ড পহ ০সা শপ এ এস 

আগরা। 

'আগরা ফোট ষ্টেশন (49, (01৮ ৪৮৮৮101) ) জী, 'আই, পী, (0.1. 7১, 1) 

বী, বী, সী, আই (3. 3. 0.1. 15) ও ই, আই, আব (1.1. 1১৮) রেলের জংসন। 

ষ্রেশনের নিকটেই ধর্মশালা মাছে। সহরের ভিতর অনেকগুলি হোটেল, ডাকবাঙ্গল৷ ও 

ধর্মশালা আছে। প্রসিদ্ধ মোগল সমাট 'আাকবর এই নগর স্কাপিত করিয়াছিলেন। 

ইস্থাকে মোগলদের লীলা! ভ্রমি, বলিলে9 অত্রাক্তি ঠম না। যাহা হউক, এই 

নগরটীকে সমাট শাহজাহান প্রসিদ্ধ করিয়। গিয়াছেন। ইহ| তাজনিবির কবরের জন্য 

অর্থাৎ তাজমহলের জন্য বিখ্যাত। যমুনার স্নি্ধ নীল জলের ধারে শ্বেত পাথরের 

ধবল অট্টালিকা তাজমহলের জোড়া এ জগতে 'আর নাই । শাহজাহান শুরজংহানের তাই 

আশা খার কন্যা নুরমহলকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সে সময় গ্ঘরমহল ১৯ বৎসরের 

কন্যা ছিল। এবং শাহজাহান ১১ বংসরের বালক ছিলেন। স্বামীর সহিত যুদ্ধে গিয়! 

নরহাঁনপুরে নুরমহলের মৃত্যু হয়, এই হুরমহল মমতাজমহল নামে প্রসিদ্ধ ছিল। শোকার্ত 

শাহজাহানের আজ্ঞায় তাহার শ্রিয়তমার মুতদেভ মাগরায় আনা হয়। প্রিয়তমা 

পত্বীর শ্বতি রক্ষার জন্য শাহজাহান টার কোটি টাক। থবচ করিয়া তাজমহল প্রস্বত 

করেন। ২* হাজার মজুর ১৭ নসর পবিস করিম ই। তৈয়ার কব । তাজমহল বাস্তবিকই 

প্রেমের মন্দ্র রচিত স্বপ্ন । 

শাহজাহান যে সময় এই অট্রালিকাটা 'গরস্তুত করিবার মানস করিয়াছিলেন, সেই সময় 

হইতেই তিনি ইহাকে সর্ধঝাঙ্গ সুন্দর করিবেন, ইহাই তাহার লক্ষ্য ছিল। দিল্লী, বোগদাদ 

মুলতান, সমরকন্দ, সিরাজ 'গ্র্তি স্থান হইতে শিল্পকুশল লোঁক মানা হইয়াছিল। জয়পুর, 
পাঞ্জাব,টীন, তিববত, শিংহল,ার,গান্গা, ঈরাণ এই সকল শিল্প-গ্রসিঞ্জ দেশ হইতে নানাগ্রকার 

নস্ত্ব সংগ্রহ কর! হইয়াছিল। এই সকল বস্বর মপো সোনা, রূপ। মনি মণিকোর কিছুই অভাব 

ছিল না। কনরটা মূলাবান মুক্তার ঝাঁলর দিয়া ঢাকা হইয়াছিল। দেই মকল মুগ্যনান জিনিষ 

সমস্তই লুট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র তাজমহগই অবশিষ্ট আছে । ভারতের শিল্পকলাই 
শাহজাহানের প্রেমের গগ্রমাণ। ভাজমহলটি কবিতার অনুভব, নর্ণনদারায় বুষান যাইতে 

পারে না। তাজমহল কেনল অট্রালিক। মাত নঙ্চে, কল্পনার বর নঠ। উভ1 একটী হদয়ের 



( ৮* ) 

গভীর ভাবের বিকাশ । ইহার বিশেষত্ব উজ্জ্বল চন্দ্রীলোকে দেখিলে বুঝ! যায় । তাজমহল দেখিতে 

ইউরোপ (70091) ), আমেরিকা! (417091108. ) হইতে ষাত্রিগণ ভারতে আসিয়া থাকেন । 

তাজের প্রবেশের তোরণটী৪ তাজেরই উপযুক্ত । 

নমুনার পরপারে ইতিমাছুদ্দৌলার সমাধি আছে। ইতিমাছুন্দৌল! নুরজাহান বেগমের 

পিত]1 ছিলেন। এই সমাধি 'অট্রালিক! মুরজাহান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। তাজের 'অতিরিক্ত 

জুম্মা-মস্জিদ ইতিমাদদ্দৌলার কবর ; সিকান্দরায় সম্রাট অওরঙ্গজেবের কনর, আকবর কেল্লা 

ইত্যাদি অনেক দেখিবার স্থান আছে । 

কেল্লার ভিতর দেখিবার জিনিষ - মোতী মস্জিদ, দেওয়ানে আম, আকবরের দরবার 

নগীনা মস্[জদ, শাহজাহানের বন্দি গৃহ, মীন! বাজার, মাছী ভবন, দেওয়ানে খাস, কাল 

পাথরের সুন্দর আসন, সোমনাথের দরজা, শীশ মহল; হান্মীম, (ন্নান করিবার স্থান ) 

জাহাঙ্গীর মহল, আকবরের পঠনাগার ইত্যাদি দেখিবার উপযুক্ত । %* আনা পয়লা দিলে 

কেল্লায় যাইবার জন্য কেণ্টোনমেন্ট মেজিষ্টেটের ( 019716017911191)6 17৬90196719 ),নিকট 

হইতে টিকিট পাওয়া যায়। 

লক্ষ 
লক্ষৌ সহর গোমতী নদীর কিনারায় । ইহা! ই, আই, রেলের (7]. ]. ছা.) একটা 

প্রসিদ্ধ ষ্টেশন। মোগলসরাই হইতে ইহা প্রায় ১৯২ মাইল। প্রবাদ আছে যে, বর্তমান 
লক্ষ সহর যে স্থানটাকে বল! হয়, সেই স্থানেই শ্রীরামচন্দ্রের পরম ভক্ত অনুজ লক্ষণ নিজ 

পুরী নিশ্নীণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমান লক্ষৌ নগরটা অধিক দিনের নহে। এই 

সহরটীকে অযোধ্যার নবাবের! গুলজার করিয়াছিল। সেই সকল নবাবদের মধো তিনজনের 

রাজধানী ফয়জাবাদে ছিল। নবাব আসিফুদ্দোল! নিজ রাজপানী ফয়জাবাদ হইতে তুলিয়া 
এই স্থানে স্থাপন করিয়াছিলেন। 'আসিফুদ্দৌলাই এখানে দৌলতখান, মহল, ইমামবাড়ী 

এবং মস্জিদ রূপী-দরজ। খুশেদি মঞ্জিল প্রভৃতি তৈয়ার করাইয়াছিলেন। সন ১৭৮৭তে 

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নবাব আসিফুদ্দৌলা ইমাম বাড়াটা 

তৈয়ার করাইয়াছিলেন। মচ্ছিভবন ইহার পূর্বে কর! হইয়াছিল। নবাব সাদত আলী 

মোতী মহল দিলকুশা ও লাল বারদরী এবং রেসিগেন্সির ভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন। 

এই বংশের শেষ নবাব ওয়াজিদ আলীশ|হ কৈশর বাগের বিলাস ভবন ৮* লক্ষ টাকা 

থরচ করিয়া তৈয়ার করাইয়াছিলেন। তিন শত রূপপী বেগম লইয়! বিলাসতবনে আনন্দে 

নিমগ্ন থাকায় রাঅকাধ্য কিছুমাত্র দেখিতে পারিতেন না। তখন ইংরাজেরা উহাকে 

রাজাচ্যুত করিয়া কলিকাতার উপনগর মেটেবুরুজে নজরবন্দি করিয়া রাখিল।: 

নবাব নসীরউদ্দিন নিজ বেগমদের জন্য ছত্র মঞ্জিল নামের রাজভবন তৈয়ার করাইয়া- 

ছিলেন। এ ভবনের মাথার উপর একটি ছাতা 'মাছে বলিয়! উচার নাম ছত্রমঞিল হইল। 



( ৮১ ) 

বিলাসের প্রবাহে অযোধ্যার নবাবদিগের ধংশ যে কোথার ভায়া গিয়াছে, তাহার 

সন্ধান আর ইহ জগতে মিলিবে না। নম্মদাঁর কূলে সুন্দর অন্টালিকাগ্াপ কেবলমার মঙ্গুষোর 

কর্মের অস্তিত্বের খেদজনক সাক্ষী দিতেছে । খুক্ত প্রান্তের 'জনাতম গাজধানীরূপে লক্ষৌ 

আজকাল এলাহাবাদের অপেক্ষা কোন অংশেই নান নহে। . ঢা ক 

অযোধ্যা । 

মোগলসরাই হইতে লক্ষৌ যাইবার রাস্তায় ৯, আই, 'মাব, শুপ লাহনের অন্তগত 

অযোধ্য। ষ্টেশন। রামায়ণের প্রধান কেন্দ্র স্থল অযোধা। সু ফখগনাণ উইতে 'অখোধ্ায় 

যাইবার পথে শ্ীরামচন্দ্রের জন্স্থানের মন্দির দৃঈ হয় 

অযোধ্যায় ৯৬টা দেব-মন্দির মাছে । ভার ভতগ ৬৩টি তৈপ্বাধর মন্দির এবং 

৩৬্টা খৈব-মন্দির । ৩৬্টী মস্জিদ ছিল। লঙ্গাণ পাটি হ55 এক) দার ৯৭ 1১ উচ্চ 

একটা স্তপের উপর ঠজনদের আদিন।থের মন্দির । কনক ভপ্ন, গাজা পণ সিএঠের শি 

মন্দির এবং হনুমান গছী এখানকার মন্দিরের ভিতর শ্রেষ্ঠ | অথোরায় ৈষবদের অনেক 

মঠ আছে। 

চৈত্র মাসের রাঁমনবমীর দিন অযোধায় একটী বড নেলা হয়, হত পায় ৫০০ ০০৩ মাত্রা 

সমাবেশ হয় । যাত্রীরা সরযূর সর্বাদার ঘাটের উপর রামনপমী দিন সান ৪ দান করিয়া 

থাকে । সরযু নদীর প্রাধান্য এবং ইহার মাহাঙ্র্য সবল গান অপেগ। অযোব্যায়ত বেশা। 

ষে স্থানে ভগবান শ্রীরামচন্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । উঠাকে লোকে গন্মগ্ান ণলিয়! থাকে 

্্রীরামচন্দ্রের প্রাচীন জন্ম-মনির ধ্বংশ হইলে, এ স্থানে যে নৃহন মপর তৈয়ার হইয়াছিল, 

তাহ! ভারতের প্রথম মোগল সমাট বাবর, মস্জিদে পরিণত করিয়াছিলেন । সে প্রাচীন 

ভবনের বাইরের থামগুলি কষ্টিপাথরের নিশ্মিত। জনাস্থানের পর স্বর্গদার বা রামপাট । 

এই স্থানে শ্রীরামচন্দ্রের শব দাহন হইয়াছিল। 

লক্ষণ ঘাট £___লঙ্মণের স্নান করিবার জারগায় ইহা নির্মাণ কর! হইয়াছে । ইহার 

পর মণি পর্ব্বত, কুবের পর্বত, স্ুগ্রীৰ পর্বত এবং হন্তমান গঢী ইত্যাদি আছে। 

অযোধ্যা দেখিবার উপযুক্ত স্থান। সরধু নদীর ধারে রাম এবং লঙ্গাণ ঘাট নাগেখর 

মহাদেব, রাম-কোট, রামচন্দ্রের জন্মস্থান। অশ্বদেধ যক্ঞরভূমী ইত্যাণি দেখিবার নোগ্য ও 

অতি রমনীয় স্থান। ষ্টেশন হইতে অযোধ্যা সহর আডরাই মাইল দূরে । ষ্টেশনে অনেক রকমের 

গাড়ী পাওয়া যার়। 

৯১ 
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হরিদ্বার। 
ই, আই, আর, (70. 1. ৮.) লাহনে লকৃসর জংসন দিয়া হাঁরদার-দেপাচুন নামে 

একটী পাইন গিয়াছে । হরিদ্বার এই লাইনের অন্তর্গত। হরিদ্বার ষ্টেশনে এপং সহরের 

তিতর 'অনেকগুলি ধল্মণালা আছে । খধিকেশ ও লছমন ঝোলায় যাইবার জন: হরিদ্বারে 

সণ সময়ে অনেক রকমের গাড়ী, মটর, পাক্ধী ইত্যাদি পাওয়া যায়। শিবালিক 

পর্বতের নিচে গঙ্গার দক্ষিণ তটে হরিদ্বার হিন্দুদিগের 'অতান্ত পবিত্র ও প্রাচীন তীর্থ । ইহার 

অপর নাম কপিল স্থান। বারীরা গঙ্গাদারে স্নান করিয়া পুণ্য লাভ করে। ইহার 

উপর ঝিঞ্চুর চরণ-চিক্ত অগ্ষিত আছে। ইহাকে গায়া পুরী বলে। গ্রহ বৎসর 

চৈর হইন্তে কার্তিক অবধি স্নান আবস্ত হর। প্রতি ১২ বত্সরের পর কুস্ত যোগ হয়। 

এই উপলক্ষে এখানে ৫15 লক্ষ লোক সমবেত তয় । হরিদ্বারে জীব হত্যা। করা নিবেধ । যুগবন্ত 

ঘাটে পিভত্র্পন করিতে ভয় । এই গানে পক্ষেশ্বরের মন্দির আছে । ইনি সেই দক্ষগ্রজাপতি, 

খিনি শিনহীন বক্স করিগাছিলেন)। এউ যনে শিব নিলা শুনিয়া সতী নিজ দেহ ত্যাগ 

করিয্মাছিলেন এবং সেই কারণে দঙ্ষ শর কক দ্ডিত ভঠয়াছিণেন। থে গ্রানে সতী 
দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, গেত স্কানটা সঙীতগ্ত নামে প্রসিদ | হরিছরে তিন্টী 

পুরাতন মন্দির আছে । নারায়ণ শিল।, মায়াদধী ও ভৈরৰ। মায়াদেবীর মন্দিংরর নিকটে 

পর্বতের উপর পকেখরের মন্দির আছে ॥ মারাদেখার মন্দিরটী বভ প্রাটান এ৭ং পাথরের 

নিশ্মিত | 

গার নামিবরি ভান বলি হরিদার [হন্দিগের আত পবিত্র তা । হরিদার হইতেই 

কেদার ও বদরিকাশম যাইবার পথ। এখানে হরিপৈড়ী, কুশাব্্, বিশ্বক, শীলপর্মত, ও 

কন্থল এই পাঁচটী তাথহ গ্রধান। 

(১) ভুর্রিটপভী-_হরিদ্বাগের প্রান ঘাটের নাম ণহরিপৈড়ী” ঘাটে অবতরণ করিয়া 
দেয়ালের নীচে হরি অথাৎ নিষুর চরণ-চিপ্ দেখিখে পাওয়া যায়। ইহার নিকট গঙ্গেশ্বর 

নাক দুইটী শিবলিঙ্গ আছে । 

(২) ক্ষুম্পাবর্ত--হরিপৈড়ী হইতে দক্ষিণে গঙ্গার যে স্থানে পাথর দিয়া বাধান একটী 

ঘাট 'আছে, সেই স্থানটীকে কুশাব্র্ত বলে। 

(৩) শ্রবণনাঢথর মন্দির - হরিপৈড়ী হইতে প্রায় ৬০০ গজ দক্ষিণ পশ্চিম 
কোণে, শরবণনাথ মন্নাীর নির্মিত একটা শিব মশ্দির আছে । হপিদ্বারের সমস্ত মন্দির অপেক্ষা 

ইহা সুন্দর । ইহার পূর্কা ধারে কিনারায় নহারাজার নির্মিত গঙ্গা দাঙার শিখর দেওয়া 

বড় মন্দির আছে। এবং এই স্থানে মহারাজের তরফ হইতে সদারত এখনও 

চলিতেছে । 

(৪) বিল্বকেশ্বর- হরিপৈড়ী হইতে ১ মাইল পশ্চিমোন্তর পাহাড়ের নিয়ে একটা 
চত্বরের উপর অবাস্থিত। পূর্বের এই স্থানে একটি বেলগাছ ছিল, বণ্তমানে একটি নীমগাছ 
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আছে । 'এই স্থানে একটী গুছাব ভিতর বিহ্বকেশ্বর শিনলিঙ্গ, দ্রগাদের। ৪ গণেশের গ্রতিমুর্তি 

'আছে। অন্যদিকে পাহাড়ের নীচে গৌরীকৃণ্ড নামে 'একটা ৭৭ শাক । লোকে ই কৃণ্ডের 

জল দ্বারা আহ্নিক করে। | 

মায়াপুর- হবিদ্বার তে ১ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে গঙ্গার দাগণদিকে, গবিন স 

পুরীর মধ্যে একটা 'এবং হরিদারের পুরাতন বসতি *ননাপুরের”' আনা এখন "মতি শোচনীয়। 

এখানে বহু পুরাতন তিনটা মনির আছে। পৃরদোন্তরে দাপাখন খাঈনার নাস্তার প্রথমটা 
“মাঁয়াদেবীর” দ্বিতীযটী ভৈরবের, ততাঞটী প্গিণ ৪ পশ্চিঘে সাবানণ-শিলার | গায়াদেনীর 

তিনটা মাথা এবং চারিটী ভাত 'আছে। ইহার নিকটে অভনল বকাগ শিবখুছি গাছে এবং 

বাহিরে নন্দী বসিয়া আছে। 

নীলগপর্রতি-মায়াপুর হইতে দক্ষিণে গঙ্গার উপর একটা কা:»র গোল আছে, সেই 

পোলটী পার হইয়া নীলপর্ধাতে মাইতে ভয় । শীলপর্পাহ খখটী গগট আাঠড। উগার 

নিয় দিয়া গঙ্গার একটী শরোত-ধারা চপিব। গিয়াছে, সেই পরাগিকে আনুন! কহে । কন কখন 

সেইটী গুকাইয়া বার । এই স্থানেই নীলে মহাদেন আাছেন। 

কনখল- ভহরিদানে হরিপৈড়া ঠইছে মাহল াক্ষণে দশ গান আছে, ইহাকে 

কনখল বলে । কনখপ নামের 'একটী গু্দর মানে সাত০, কে গমন গল আছে থে এখানে 

স্নান করিলে তাহার মুক্তি হয় না” | দক্ষে প্র শিণের অশির দান পপান। 

হৃষিকেশ, লছমনবোলা ও বদিনাথ | 

»রিদার ৯5০5 ঈধাকেনে ঘাইবার একটা সোগ! আাস্থ। আছে, কক), হাস, বয়েলগাকা, 

মোটান ইত্যাদি সকল রকম সোরারা-গাঁডা পাগয়া মায়। গা এ০ এগানেও ঝম্পন ও 

ডগ্ডিওয়ালা খুপি পাওয়া বায়। ভ্ুধিকেশে গঙ্গ!র দর্দিণদিকে বদন) মন্দির আছে। 

মন্দিরের সামনে “কুন্জা বউ” বলিয়! একটী পাক] কণ্ড আনে | ঝরণাণ জল এই খুণের ভিতর 

দিয়! গঞ্গায় পড়ে । এখানে ভরত উর নন্দি। কল মন্দির আগেগ! প্রদান | মন্দিরের 

ভিতর ভরত জিউর নি, শামনূর্ণ চতভজি, বিষুতর মহ শঙ্খ "৪, গদা পদ্ম মংঘুক্ত, 

শ্রীজগৎ গুরু শঙ্কর!চ।ধা শ্বহস্তে এই মুগ্টি স্থাপনা করিয়াছিলেন | জমাকেশে পাব! কালীকমলী- 

ওয়ালার ধন্মশালা ৪ সদারঠ লিখ্যাত | এই পন্মশালার নিয়ন, অতি হন্দর। ইস্থা 

ব্যতীত জগাত্রীওয়ালার, কলিকাভাগঘালার ৪ আরছ অনেক পশ্ুণালা আছে । গঙ্গার 

ধারে অনেক রকনের সাধু মন্ন্যাসী, বৈরাগী, ইত্যাদির কৃটা তৈয়ার টু ধাম করিতেছেন । 

বাব। কালীকমলা গরালার ও অন্যান্য ধন্মশাল! ভইতে গ্রহ্যহ সাপুদের কটী, ডাল ইত্যাদি দেওয়। 

হয়। যদি কোন? যাত্রী ইচ্ছা ধরেন অবাধে এই সকল ধর্মশাঁলার ভোজন করিতে পাবেন। 

এই স্থান হইতেই লছমনঝেোল। হইয়া! শ্রীবদ্রীনাণ ও কেদাপনাণ পাহাড়ে যাইবার পথ। 
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কেদার নাথ ও বদ্রিনাথের মন্দির হিমালয় পর্বতের উপর। পশ্চিমোত্তর দেশের কামাউ 

(78728) বিভাগের গঢ়ওয়াল (3৪৮৬1 ) জেলায় হিমালয় পর্বতের অনেকগুলি 

শঙ্দ আছে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি ৬1195 ইহার এই শৃঙ্গ গুলিকে পৃথক 

করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। এই শৃঙ্গ গুলির মধ্যে শ্রীনগরের শৃঙ্গ (7১91769), সকল 

অপেক্ষ! চওড়া (বিস্তৃত) ও ১৮২০ ফীট উচ্চ। চওড়ায় প্রায় ২ মাইল | এই প্রানে গ্রায় 

৩ মাইল সমতল ভুমী 'মাঁছে। 

প্রথম শৃ্দের উচ্চতা “নন্দাদেবী”--২৫৬৬১ ফিট। 

“কামেট”--২৫৪১৩ ফিট । 

“ত্রিশুল”?--২৩৩৮২ ফিট । 

“ছুনাগিরি”--১৩১৮১ ফিট। 

“বদরীনাথ”--২১৯০১ ফিট। 
£কেদারনাথ”--২২৮৫৩ ফিট । 

ধবণী ও সরন্থতী (৬৯119) ভইয়া চীনদেশে যাইবার রাস্তা গিয়াছে । ধবলী 

(৬০195 )কে “নীতিপাষ” ও সরস্বতী (৮৪119$ )কে “নানাপাঁস” বলে। “অলকনন্দা” 

নদী গঙ্গার একটা প্রধান শাখা । অলকনন্দা ও অন্যান্য নদীর সঙ্গমের পবিত্র স্তানগুলিতে 

(১) কর্নপ্রয়ীগ (২) ক্ুদ্রপ্রয়াগ (৩) নন্দপ্রয্বাগ (৪) দেবপ্রয়্াগ (৫) 
বিষুওপ্রযীগ । এই পাঁচট পরয়াগ গ্রধান। 

পাহাড়ী ব্রাস্তার পরিিচয়- হরিদ্বার পর্যন্ত রেল আছে। হরিদ্রার হইতে 

জষীকেশ, লছমনঝোল| হইয়! বদ্রিনাঁথ ও কেদার নাথে যাইবার বাস্ত। আরম্ভ হইয়াছে । কেহ 

কেহ এজীলবাঁদ দিরাও যাই থাকেন। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ পর্যন্ত ১২ মাইল বএল 

গাড়ী, তালা, মটোর, বা এক্রার রাস্ত। 'আছে। হৃষীকেশ হইতে লছমনঝোল| ( আজকাল 

ভার্গিয়। গিয়াছে ) হইয়া ৪*৩ মাইল কাঠগুদামের নিকটে ব্রাণীবাগ পর্যন্ত হিমালয় পাহাড়ের 

চড়াই ওতরাই যাইতে হয়। সোয়ারীর জন্য বম্পান ও ডাত্তী এবং মালপত্র লইধ! যাইবার 

জন্য কুলী বা কাণ্ডি লইতে হয় । কিন্তু এই গুলির বন্দোবস্ত হরিদ্বার বা হধীকেশ হইতেই 

করিতে হয়। যাত্রীদিগের প্রকারের জিনিষপত্র $ কাপড়, জামা, কল, তোষোক, দোলাই 

( রাজাই ) পাজামা, জুতা, ছাতা, চরাই ওতরাইর জন্য লাঠী, পুজার জন্য মেওয়ার পুরিয়া, 

ছোলার ডাইল, প্বোগ হইতে মুক্তি পাইবার জন্য কেন্ফরের (08%/0))07 ) শিশি, হজমী- 

গুলি, জোয়ানের আরক, কুইনাইন ( 01719) ইন্যাদি লওয়া খুব দরকার। খাইবার 

জিনিষ সঙ্গে রাখিবার কোনও দরকার নাই । খাইবার সকল সামগ্রী সকল চটাতেই পাওয়া যায়। 
দোঁকানদারদের নিকটে সাধারণ বাসনও পাওয়া যায়। পাহাড়ীর! ক্ষেতে মলত্যাগ করিতে 

দেয় না। লছমনঝোল! হইতে মীলচৌরী পর্য্যন্ত গড়ওয়াল জেলা ও মিচৌরী হইতে কমাউ 

জেলা আরম্ত হইয়াছে । এখানকার অধিবাসী ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় । ইহারা কুলীর কাঁজ 
পধ্যস্ত করে। কারণ এক কাজে ইহাদের জীবন বহন হইতে পারে না। কেদার ও 
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বদ্রিনাথের পাহাড় উচ্চ বটে কিন্তু এখান হইতে হিমালয়ের আরও উচ্চ শু 
দ্রেখিতে পাওয়া যার।  রুদ্রপ্রয়াগণ কেদারের মধ্যে এবং কেদার হইতে 

ফিরিবার বময় মত্রোলি পধ্যন্ত এবং গুলাব টোলী হইতে নদ্রীনাথ পধাস্ত অনেক গুলির 

গুহা এবং বড় বড় পাথরের রক দেখিতে পাওয়! যায়। কোন কোন গুহার ২৪ জন 

লৌক আর কোন কোন গুহায় প্রায় ১০* জন লোক বর্ষার জল হইতে ধাচিতে পারে । 

নদী--পাহাতী নদীর জল পাথরের জমীর উপর অতিবেগে পতিত হয়। 

হরিছ্বার হইতে রানীবাগ পর্ধ্যস্ত অর্থাৎ ৪১৭ মাইল পধ্যস্ত নদীতে “কোথাণ নৌকা পাঃয়। 

যায় না। নদীর উপরে পোল আছে, কিন্ত মামাদের এ অঞ্চলের মত নঠে। কেবল নদীর 

ছুই ধারে ছুইটা পাকা থাম দিয়া তার বা দড়ীর ঝোলার মত করিম! পোল তৈয়ার করে। 

নদীতে এত বেগ যে অন্ন জলেতে৪ কেহ হাটিয়া এপার ওপার কপিতে পারে না। 

ধাত্রীদিগের জন্য কাঠের বা লোহার পোল করা হইঘাছে। 

জিনিস পত্র সমস্ত চটাতে খাদ্য দ্রপ্য পাওনা যায় । এমন কি কাপড় বাসন, 

কাগজ, পেন্সিল, দেশলাই, সিগারেট ইতাদি পাওয়] যায়। 

যাত্রীদের বিশেষ ত্ভাতবয_ কেদারনাথ ৪ বদ্দিনাথের বাস্ত। মতি সহজ হইয়া 

গিয়াছে । প্রতিদিন শত শত লোক ছেলে বুড়ো স্ত্রী ঝাম্পান ও কাগ্ডিতে, চ1টিয়া যাওয়া 'মাস। 

করে। ছয় মাসের ছেলে ঝাম্পানের উপর মায়ের কোলে বদির মাহ দেখ! গিয়াছে। 

কোন প্রকার রোগ গ্রস্ত হইলে কাগ্ডি ভাড়া করির। উহাদিগকে নির|পদ গ্তানে লইয়া যাওয়া যায় 

মোটা লোকের অন্য ঝাম্পান বা কাগ্ডি পাওয়া ঘায় না। শীণগর ৭ দেল পরাগে নাপতে ও 

ধোপা পাওয়া যায়। সমস্ত চটা ও দোকানদারপ্র দোকানে 'একদর « «ক কগায় জিনিস 

বিক্রয় হয় । রুদ্রগ্রয়াগের আগে কেদাঁরনাথের রাস্তার উরণী মঠের গণ স্রিনাথের নিকটে 

এক প্রকারের বিষাক্ত মাছি আছে, উহ! কানড়াইবার নয় কিছু জাণিতে পাবা যায় না। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঘা হইয়া চুলকাইতে থাকে এবং বৃদ্ধি পাইতে থাকে । উহা মত্ন্ত 

যন্ত্রণাদায়ক | কর্ণপ্রযাগ ও মিরচৌলির মধ্যস্ত জপ ভাদয়! অত্ান্ত খারাপ । এ দেশের ঝরণার 

জল অন্যন্ত মিটি ও স্বাস্থ্যকর । যারীর! সকাল বিকালে রাস্তা চলে, পুর বেলা বিশাম 

করে। হরিদ্বার হইতে রওনা হইয়া ৪১৭ মাইল কাঠগুদাম রেলএয়ে ষ্টেশনে পৌছিতে 

দেড় মাস লাগে। কেদার ৪ বদ্রিনাথের পাহাড়ের উপর বেশাখ ৭ জ্যেষ্ঠ মাসে 

বর্ধা জমিয়া থাকে । এই সময়ে যাত্রীদিগের দুঈটটী অস্ুবিধ! ভোগ করিতে হয়। 

প্রথমতঃ পাহাড়ের চড়াই ও ওরাই অতিক্রম করা, দ্বিতীরতঃ গানের (জারগার ) 

সংকীর্ণতা। কিন্তু এই অন্থবিধা দূর কর! সাধ্য ঠীত। 

মুল্য-ববীকেশে আটা %১০ আনা সের, 

বন্্রীনাথে » ॥* মানা সের 

কেদারনাথে ১, /* আনা সের বিক্রয় হর | 
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রাস্তার বিামের জন্য চা এবং চ্টার নাম ও এক চটা হইতে অন্য টা কত দুর, 

মাইল হিসাবে সমস্ত লেখ! হইল £-- 

হরিদ্বার হইতে ৭ মাইল সত্যনারাম্ণণ। জধিকেশ (১:* মণের রীন্তী) ১॥ মাইল 

লছমণঝোল! (চরাই ওতরাই ) 
হ 

্ 

৩ 

১॥ 

১] 

খ॥ 

৩| 

পি ০ গে 

গরুড়া ২ মাহল নালা । ( বদ্রীনাথে যাইবার পথ ) 

ফুলওয়ারী ২॥ ১ দেবপ্রয়াগ (ডাক 'ও তার ) গাঙ্গোত্র 

গুলির ( উমেরী ) গযমুনেত্রী যাইবার গথ | 'এই স্থান 

মোহত। দিন! যাইতে হয় । 

ছোট বিজনী ৮ মাইল রাণীবাগ 

বড় বিজনী ৭ ১ রামপুর (এখানে জল পাওয়া 

কুণ্ড যাকস না) 

বান্দার ( উতরাই ) নান ৫» বিশ্বকেদার 

মহাদেব ৩ » শ্রীনগর (হাস্পাতাশ, পক ও 

শিমল! তারণর ) 

কাণ্ড (হম্বতাঁল ) 8» সুকারতী ৷ 

ব্যাসঘাট ( চড়াই নাঁবাই ) ৪ * ভাটীসেরা। 

ছুলারী । ৩ ১, খাঁগর। 

উলারী। (উমের ৪ ১, নাঁরকোটী। ( চাই নানাই ) 

মীলসাউর ( ভাউরী ) ৩ ১, ভেতা (নারায়ণ ) 

মাইন গুলিবরায়। ২ ১, নীউ 

,১ কুদ্রপ্রয়াগ ( এখান ২» দুর্গা ( এখানে একটী পড় ঝণ| 

হইতে বদ্রিকাশ্রম যাওয়। যায় )। আছে) 

মাইল ছতালী। ২ ১৯ ফাটা 

» রামপুরা | ৩ » বাদলা 

» অগস্তমুনি। ৩ » রামপুর (পতিগাধা নামক 

» সাউরী নিকট হইতে তযুগী নারায়ণ 
,», চন্দ্রাপুরী যাইবার রাস্তা | 

৮» তীমসেন। ৩ *. ঝলমল ( সোন প্রয়াগ ) 

» ভীরী। ৩ ,, গৌরাকুণ্ড। ( এইস্কানে উচ্চ চড়াই ) 

» কুগড (চড়াই )। ২ » জঙ্গল ( মারাম ) 

» গুপুকাশী। ২ , রামবাড়া । 

৪ মাইল হিমালয় পর্বতের এক তুধারাচ্ছন্ন শিখরে শ্রীকেদারনাথ জিউর সুন্দর 

মন্দির বিরাজমান । এই প্রধান মন্দির ২৫৮৫৩ ফট উচ্চ। এই মন্দিরের শিকট আর 
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চারিটা মন্দির আছে, এই গুলিকে পঞ্চকেদার বলে। এই স্থানে একটী উচ্চ পাথরের 

রক আছে, ইহা! ভৈরব বম্প নামে বিখ্যাত। শ্রীকেদার নাথের দর্শনের পর বদ্রীনাঁথ 

জিউর দর্শন কর! বিধেয় । “নালা” ফিরিয়া আসিয়া নিয়লিখিত পথে ঢালি৫ত হয় । 

৩ মাইল উথখীমঠ (হাসপাতাল ও ডাঁক থর) 

৩ গণেশ ( চড়াই ) ॥ মাইল পুন্নন। 

২ দুর্গা । ৭ হাট। 

২ শোধ । ২ পিপগ কোঠী ( চড়াই ) 

১ চৌবনা ( এই স্থান হইতে তুঙ্গনাথ 
যাইবার পথ এই স্থানেই শিবের 

বিবাহ হইয়াছিল, ইহাঁও দেখিবার 

উপযুক্ত । 

২ 3১ ভীভনাড়া। ৪ নাভল গর গঙ্গা । 

২ ১, ভীমবোড়া ২.১, টাঙ্গণী। 

২| ১, বঙ্গড় বাস।। ২. ৭১ আরাম ( এথান 5৩ ইননাথে 

৩ ,, মগুল (নামা) নাইপার বাঙ্থ। )। 

৪॥ ১, পঠীঁ। ১.১, ব্রাম। 

২ ১, গকুল। ১.১, সিটানা ( বশ )1 

২ ১, গোপেগর । ২. ,১ লাপমাঙ্গা (গমাপা) 'এখানে ডাক 

২ ১, মঠ। পর ও হাসপা চাপ আছে। 

৩ ১, হিপাল। ২১১ ছিকা। 

২.১ সিয়া। ২.১, পাঠাল গঙ্গা! । 

২ ,, গোলাপ কুঠি। ২. ,, বনোটী ( পেণৌ বা ধ্যাশী বন্দী )। 

১১, কঙ্কনা। ২.১, সিংহধার। 

১ ১, নোশা মঠ। ১। ১, বিষুপ্রয়াগ (টতহরাই ) 

৪ ১, ঘাট। ১, নন্দকেশ্বর | 

২ ১১ পাগুকেশ্বর। ৩ ৪১ রাম বগাত। 

৩ ২, হনুমান চড়াই শ্রীশীবদরিকাশ্রম | 

শ্ীশ্টীবদরিকাশ্রম বদ্রিনাথ গিউয়ের মুগ্তি চতুূ্জ কালে! পাথধপ মুড়ি । বিষণ মুপ্তির 

সুচনা । আ্গ্রীশঙ্করাচাধ্য জিউ স্বপ্নে পাইয়াছিলেন। ঞ্পং তিনি 42 মন্দিরে এই মুর্তির 

স্থাপনা করিয়াছিলেন । মন্দিরের ভিতর লক্ষমী-নারায়ণ, উদ্ধব, শাশদ, কুবের,। গণেশ, 

ইত্যাদি অনেক দেব মুর্তি আছে। লঙক্গমীর মন্দির, গৌরীকু গড, »পুব%, চর্যকুণ্ড, কর্মধারা, 

ত্র্ম কপালী। 

উপযুক্ত। 

(এখানে পিগুদান করিবার বিধান 'আছে। মহন্তের গদী দেখিবার 
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ধাত্রিদের সুবিধার জন্য কাঁলীকমলীওয়ালার ধর্মশালা আছে। এততভিন্ন আরও 

অন্যান্য ধর্মশালা আছে। শ্রীবদ্রিনারায়ণের মন্দির ছয় মাস খোল। এবং ছয় মাস বন্ধ থাকে। 

বৈশাখ মাসের ক্ষয়, তৃতীয়ার দিন খোলা হয়। এবং ঠিক দ্েয়ালীর দিন বন্ধ হইয়া যায়। 

হরিদ্বার হইতে কেদার ১৪৮ মাইল, কেদার হখতে নাঙ্গা ২৬ মাইল। নাঙ্গা হইতে 

বদ্রিনারায়ণ ৭৯ মাইল, বদ্দ্রী হইতে সঙ্গ ৪৫ মাইল, লালসঙ্গা হইতে ঠাঁমনগর রেলওয়ে « 

ষ্টেশন প্রায় ১১৮ মাইল। রামসঙ্গা হইতে রামনগরের পথে নন্দপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ শ্রাদ্ধ 

বন্দ্রীমেহার, চৌরামাসী বুড়া কেদার ইত্যাদি অনেক চটী আছে | কেদার খাঁদ্রনারায়ণের 

পরিক্রমা ৪১৭ মাইল । 

পঞ্চতীর্থ- বদ্রিকাশ্রমে খধিগঙ্গা, কৃর্মধারা, প্রহলাদ ধারা, তগুকুণ্ড 'ও নারদকুণ্ 
এই পাঁচটীর নাম পঞ্চতীর্থ। 

পঞ্চ শিলা বদ্রিকাশ্রমে নারদ শিলা, বরাহ শিলা, মাকে শিলা, নুসিংহ শিলা 

গরুড় শিলা, এই পাঁচটা প্রসিদ্ধ । 

ব্র্গাকপালী--বদ্রীনাথের মন্দিরের নিকটে প্রায় ৫০* শত গজ উত্তরে অলক- 

নন্দার কিনারায় ব্র্গকপালী শিলা আছে। ইহার উপর বমিয় যাত্রীগণ 'পতৃপুরুষদের 

পিগুদান করে। সেখান হইতে (ভাত) প্রসাদের ২১৬ ছোট ছোট গুলি তৈয়ার কর! 

হয়। ইহ! যাত্রী নিজেদের মৃত পিতৃপুরুষ ও তাহাদের স্ত্ীদিগকে দান করে। আব শেষ চারিটা 

গুলি নিজের মিত্র, গুরু, ও নিজ কুলের মৃত লোকের নাম লইয়! ভূমির উপর নিক্ষেপ 
করে। তাহার পর সেই পিগ্ড গুলি লইয়া অলকনন্দায় ফেলিয়া নদীতে অঞ্জলি অঞ্জলি 

জল দান করে। যাহারা ব্রহ্গকপালীতে কাজ করায় বা দক্ষিণা লয় তাহারা সেখানকার 

পাণ্ডা নহে। এই সকল কাধ্যের জন্য অন্য ব্রাঙ্গণ আছে। 

অলকনন্দ1 নদী--এই নদী উত্তর দিক হইতে সৎপথ অলোঁকাপুর পাহাড় 

দিয়! বদ্রিকাশমে আসিয়া ১৩১৩৪ মাইলে দেবপ্রয়াগের নিকটে গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। 

ইহার ধারে পাশুকেশ্বর, জোশীমল, বিষণ প্রয়াগ, কুম্থার চটী, পীপলকোঠী চট্টা, চমোলী 

নন্দপ্রয়াগ, কর্ণ প্রয়াগ, রুদ্র প্রয়াগ, শ্রীনগর ও দেব প্রয়াগ, এই সকল প্রসিদ্ধ 

স্থান আছে। 

বস্ুধারা-বদ্বিনাথ হইতে ১১।২ মাইল উত্তরে মানগ্রাম বস্তি ও ২১৪ মাইলের পর 

বন্ুধারা তীর্থ আছে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে বরফ কম হইলে লোকে এই স্থানে স্নান 
করে। পুর্বকালে অষ্ট বসুরা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন। মানস সরোবরের যাত্রীরা 

এই রাস্তায় আসা যাওয়া করিয়া থাকে | 

ইংরাজ-গভর্ণমেন্ট ( 0০৬91117976 ) ও টিহরী রাজার আজ্ঞায় দক্ষিণী নাগরী ব্রাঙ্গণ 

বদ্রিনাথের পৃজারী নিযুক্ত হইয়া থাকে । যাহাদের লোকে রায়ল বলে। রায়লেরা বিবাহ 
করে না। টিহরী, জোশি মঠ ও পাগুকেশ্বর বন্তীর কোন ব্রাহ্গণ ও ক্ষত্রীয় নিজের কন্য। 
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বদ্দিনাথের পূজায় অর্পণ করে। েখানকার প্রচপিত প্রথা অগ্রপারে সেই কন্যাগণ 

রায়লের স্ত্রী হইয়! থাকে । রায়ল নিজের পরীর পকানন ভোজন করে না। ব্রাঙ্গণ এবং 

কষত্রিয়ের সন্তান ত্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় হয়। রাগলের মুক্তার পরে রায়লে পূণ রায়ল হয় না। 

নৃতন রায়ল দক্ষিণ দেশ হইতে আনায়ণ করা হয়। 

পছাপুরাণ-ত্বর্গ খণ্ডের ২২ অধাযে পেগ] আছে বে কেঠ, নারী ক্ুয় করিয়। 

দেবতাকে অর্পণ করিবে সে কর পরাস্ত স্বর্গে বাম করিবে । তাহার পর রাজা হইয়া জন্ম 

গ্রহণ করিবে ও পুখিবাতে রাজ্য করিবে । মহাভারতের অগণাসন পর্বের ৪৭ অধায়ে 

লেখা আছে যে ব্রাঙ্ষণের ধন ১০ ভাগে বিভক্ত হইবে । বথ। 357 

(১) রাঙ্গণের পুএ নিজ পিতৃধণণর ৪ ভাগ পাইবে । 

(২) ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে উৎপন্ন ত্রাণ পুর ৩ হাশ পাহবে। 

(৩) বৈশ্ব স্ীর গর্ভে উৎপন্ন বর্ষণ পুর ১ ভাগ পভণে | 

(৪) শৃদ্রার গে উৎপন্ন ব্রা্দণ পু ১ ভাগ পাহী, 

শীবদ্িনাথের বাৎসরিক আয় ৩০ হইতে ৭০ ছাজার ঢাক। 

তুুফল- এখানকার সমস্ত পাণ্ডা পেব-প্রযাগের লোক । গদনল করাইনার সময় 

তাহারা নিজের যাত্রীর হাতে মালা বাণিখ! দেয় এইবূপ কম়েদা বাদনঘুক্ত নাত, পণ্ড 

দিগের মন মত দঙ্গিণ। না দিলে থাঘ শ্ুধধল পান ন।। খগাঁরীবা শাধনমূক্ত হাতে ছটফট 

করিতে থাকে। কেদারের পাণগাধিগের 9 'এই নিম । 

এলাহাবাদ । 
এলাহাবাদ ই, আই, রেলের (101, 1) প্রধান আংসন প্রেশন | ইত। ঘুনাইটেড, 

প্রেসিডেন্সি, আগর! ৪ আউবের (10110769177951101705 971 0745 8011) 

(পশ্চিযোন্তর দেশ) রাধানা গঞ্ষা ৪ খমুনাপ সঙ্গমের উপর প্রসিদ্ধ সহর। এবং 

ভারতবর্ষের 'অতি প্রাচীন ভার্গ, “গ্রযাগণনামে বিখ্যাত | গ্লেন হতে ঠিবেণী ঘাট 

চাঁর মাইল দুরে। গঙ্গা ও খনার সপ্দমকে পিবেণা হার্থ বলে) এমনার কাপ গণ ধারা 

গঙ্গার জলে আসি! মিলিত হইয়াছে । এলাছা বারের কেল্লা * ম*র আকনর সমাটের 

তৈয়ারী। আকবর পু গাহার্গার শাহ এই কেল্লাতেই থাকিতেন । 

এলাহাবাঁদের পখুশরোবাগ” সমাটের 'প্রভারিত পুর খুশরেল কবরটীকে বুকে ণহইয় 

শাহাজাদার স্থৃতি জাগরিত রাখিয়াছে। 

খুশরোবাগ অতি সুন্দর ও মনোরম স্থান! ইহার ভিতর 15নটা সমাধি আছে। 

প্রথম সমারধিটী শাহাজাদ| খুশরোর, দ্িতীয়টী তাঁহার ভগ্রি শাহাজাদির, তৃতীয়টা 

তাহার মাত বেগমের। এই বেগম রাজপুত রমণা ছিলেশ। খুশরোর সমাণি 

১২ 
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অতি স্ন্দর। ইহা পূর্বে আরও সুন্দর ছিল। এখন উহার রং খারাপ হইয়! 
গিয়াছে। আকবরের তৈয়ারী কেল্লা নদীর উপর হইতে অতি সুন্দর দেখায়। ভিতরে 

গিয়া দেখিলে থামের ৮টী শ্রেণীর উপর একটা চার কোণ! কামরা দেখিতে পাওয়া যায়। 

উহ! দ্রেখিতে অতি মনোরম । 

এই স্থানে সমাট 'অশোকের নির্মিত ৩৫ ফিট উচ্চ একটা স্তম্ত আছে, যাহার উপর 

অশোকের অনুশাসন খোদিত আছে। সমাট সমুদ্র গুপ্তের বিজয় বার্তাও এই স্তম্তের উপর 

খোদিত আছে। সঙ্গমের নিকটে গঙ্গার জল শ্বেত, যমুনার জল নীল পৃথক পৃথক 

দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গম কখনও কেল্লার নিকটে থাকে, কখনও বা! কেন্পলা হইতে এক মাইল 

দূরে চলিয়া যায়। সঙ্গমের নিকটে পাগারা নি নিজ চৌকী, এবং তাহাদের চিক্কম্বরূপে 
তাহাদের নিশান লাগাইয়া রাখে । দূর হইতে শত শত নিশান দেখিতে পাওয়া যাযু। 
অনেক লোক মাঘমাসে ধ্িনেদীর ধারে এক মাস কল্পবাপ করে। প্রয়াগে মুগডনের বিশেষ 

মাহাত্ম্য আছে । সেই জন্য সকল ফাির! ব্রিবেণীতে মুণ্ডন করায় যে স্ত্রী মুণ্ডন করায় না 

সে নিজের মাগার এক গুছী চুল কাটি দেয়। মুণ্ডনের জন্য “নৌ আ বাঁড়া” একটা 
নির্দিষ্ট স্থান 'আছে। ইহার ভিতর মুগ্ডন করাইলে প্রতি মাথা পিছু /* এক আনা করিয়া 

দিতে হয়। কিন্তু।* চারি আনার টিকিট ক্রয় করিলে যেখানে ইচ্ছা সেখানে মুগ্ডন করাতে পারে। 

নাপিতদের মুণ্ডন করিবার জন্য লাইসেন্স দিতে হম্ন। জমা কর! চুলের দাম পাওয়। যায়। 

প্রয়ীঢগর মলা সম্পূর্ণ মাঘমাসই ত্রিবেণী যাত্রীতে পূর্ণ থাকে। কিন্ত 
অমাবস্যাই স্লানের প্রধান দিন। প্রাতিবৎসর মেলায় প্রায় ২৫০০০* লোক সমযবত হয়। 

১২ বৎসরের পর যখন বৃহস্পতি বুমরাশি গমন করেন তখন কুস্তের বড় মেলা হইয়া থাকে 

দেবার সংগ্রামে দেব গুরু বৃহস্পতি অমৃত লইয়া পলাতক হন। ভাগীরথি, জিবেণী, 

গোদাঁবরী এবং ক্ষিপ্রার ধারে বৃহস্পতির সহিত দানবদের যুদ্ধ হইয়াছিণ। সেই সময় অমৃত 

কুণ্ড হইতে অমৃত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল । তাহাই কুস্তের বৃহস্পতি হইলে প্রয়াগে, সিংহের 

বৃহস্পতি হইলে নাসিকে, এবং বৃশ্চিকে বৃহস্পতি হইলে উজ্জয়িনীতে কুম্তযোগ হইয়। থাকে। 

নিয়পিখিত দেবতাদিগের স্থ।ন পরিক্রমা করিতে হয় । 

(১) অলোপীদেবী ৷ 

(২) বেণীমাধন | 

(৩) লিঙ্গম্বরূপ বাশ্থকীজিউ গঙ্গার পারে, (শাগপঞ্চমীর মেল! এইখানে হইয়া থাকে। 

(৪) লিঙ্গম্বরূপ ভরদ্বাজ ও যাঁজ্ঞবন্ক মুনির ছোট মুত্তি, সহরের একপার্খে একটা 
মন্দিরের ভিতর আছে । 

(৫) সোমনাথ ( যমুনার পরপারে একটা মন্দির আছে )। 

(৬) দারাগঞ্জের নিকট গঙ্গায় দশাশ্বমেধ তীর্থ আছে। এইখানে ব্রঙ্গেশ্বর ও 
শূলটক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ আছেন। 



( ৯১ ) 

অক্ষয়বট-_যাত্রীর! পুর্ব ফটক দিয়! কেন্লার ভিতর প্রবেশ করে । ইহার দক্ষিণ দিকে 
অক্ষয় বট আছে। পাগারা আলে! জালিয়া তিতরে লইয়! যায়। অনেকগুলি সিড়ী নামিলে 

পর অধিকার পথ পাওয়া যায়। ৬৩ ফিট পূর্বব দক্ষিণ জর ভিতরে ঢইটী শাখা 
যুক্ত, দুইটা পাতাযুক্ত অক্ষয় বট আছে। পথে কতকগুলি দেব মুদ্ধি এবং অক্ষয় বটের 

নিকটে একটা শিবলিঙ্গ আছে। ঘারীর| অক্গয় বটের পু পরি 9 অঙ্গমাল! করিয়া 
থাকে। 

বিন্ধাচল 
ইস্ট ইঙ্ডিয়৷ রেলওয়ের মেন লাইনে মোঁগলমরাই ইেশন হহতে পশ্চিমাভিযুথে যাইতে 

হইলে মোগলসরাইয়েব পর মিজানুর বড় ষ্টেখন, ভাভার একটু পদকে বিদ্ধাচল ষ্রেশন। 

গঙ্গার কিনারায় বিন্ধাগিরির একাংশে পাহাড়ের উপর বিন্ববাসিশা বেপার প্রাচীন মন্দির | 

ইহ] হইতে পুথক স্থানে নূতন মন্দির ঠঠযার কর! হইরাছে। গ্লেশন ৮৮০১ এক মাইল দৰে 

মি্জাপুর জেলায় গঙ্গার ভান দিকে নিগ্যাচল একটা বড় বন্তি। এ পশ্তিতে পাঞ্চাদিগের 

বাড়ীই বেশি । বাজারে ঘাত্রীদিগের সকল রকম গ্রয়োদনীয় [দালিম গাওয়া মায়। 

ধন্মশালা২ &্েশনের পুর্ব দিকে একটী পাকা ধন্মশাপ। মাছে ।  পশ্চিমদিকে 

বরহনের বাবু সাহেবের তৈয়ারী আর একটী ধন্মশাল| আছে । ইঠ75 নেক ঘাধী থাকে। 

তগবতী, এখানকার প্রধান! দেবী । ইহার নাম পুরাণে কৌশিকী ৭ কা ছ।যিনী লেখা আছে, 

ইহার মন্দির বিক্ব্যচল বস্তির ভিতর পশ্চিমাতিমী। মন্দিরের দগিণ ভাগ কাঠ ও জঙ্গলে 

ঘেরা, এখানে সিংহের উপর দাড়ান 'আড়াই ঠা উচ্চ ভগনগীর শাম মুদি বিদ্যমান । 

ভগবতীর নিজ মন্দিরে সাতটী ঘণ্টা আছে। পশ্চিমে দালানের গর বলিদানের প্রাঙ্গণ । 

ইহার পশ্চিমদিকে একটী মন্দিরের ভিতর দাদশভল! এবং আর একটীতে খোপড়েখর মঠ[দেব, 

দক্ষিণদিকে একটী মন্দিরের ভিতর মভাকালী ৪ উত্তর পর্মধবদ! আছে। ভগবীর 

মনরে দক্ষিণদিক খোল| একটী মণ্ডপ আছে। মাঁনারের উদ্তপে শিদ্ধোশ্বর মহাদেবের 

মন্দির। ইহার নিকটে হন্টমানের মুদির কাছে গাগারা ঘাণীদের মাত সুফল 

করাইয়া! দেয়। 

বিন্ধ্যাচল হইতে উত্তরে গঙ্গার চড়ায় একটী ছোট রোয়্াকের উপর একটা শিবলিঙ্গ 

'আছে। সেই রোয়াকে একটী লিপি 'আছে। সেই লিপিটার কেবল মা 'এই কয়একটী কথা 

পড়া যায় “কাণী নরেশ, সংবত ১৭৩৩ শা কৃষ্ধপঞ্চমী”, এতদিন মারও একটী লিপি 

ইহার নিকটে আছে। ভগবতী, কালী ও অষ্টভূজ! এই তিনটা মুর্তিকে ত্রিকোণ যাত্র 

কহে। ভগবৃতী পার্বতীর শরীর হইতে আবিভত|, আদি পুরাণে ইারই নাম কৌশিকী 



(৯২) 

কাত্যায়নী, চ্ডিকা, ইত্যাদি লেখা আঁছে। যখন চণ্ড ও মুণ্ডের সহিত কালী ও কৌশিকার 
যুদ্ধ হয়, তখন কৌশিকার ললাট হইতে যে দেবী আঁবিভূর্তি হন তীহারই নাম চামুগ্তা হইল, 

অষ্টভূজা গোকুলে ননের গৃহে জন্মাইলেন, ইহাকে কংশ আছাড় মারিতে উদাত হইলে 

তিনি কংশের মস্তকে পদার্পণ করিয়া আকাশে চলিয়া! গিয়াছিলেন। 

বিন্ধাচিল হইতে ২ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে পাহাড়ের গোড়ায় কালীদাহ নামক স্থানে 

কালীর একটা মন্দির 'মআঁছে। কালীর একট্ুথানি শরীরের উপর তাহার অতি বড় মুখ 

লাগান আছে । এখানে কালীর নামে অনেকে মুর্গা ছাঁড়িয়। দেয়। পাহাঁড়ের উপর উঠিবার 

জন্য ১০৮টা সিড়ী আছে। কালীখোহ হইতে পশ্চিমোভতরে ছুই মাঈল চপিবার পর 

জঙ্গলে আঁবুত .একটী ছোট পাহাড়ের পাশে অগ্টভূুজ। দেবীর মন্দির আছে। বিন্ধ্াযাচল 

ও আঅষ্টভূজার মধো রামেখবর শিবলিঙগের মন্দির আছে। যাহার দারা উত্তর 

গঙ্গার তীরে রামগযায় পিগু দান করা হয়। শিল্ধ্যাচল স্বাস্থা পরিবর্তনের একটী 

সুন্দর গ্কান। 

নেপাল । 

নেপালে পশুপতি নাথের ধর্শন হয়। নেগলে যাইবার জন্য নেপালের মরকারী পাশের 

ব্যাবস্থা করা উচিত, কারণ শাহাদের পাস ন| হইলে আটক করে। অথাৎ যাইতে দেয় না। কিন্তু 

শিবচতুদ্দশীর দিনে পশুপতি নাথের দরজা খোল। থাকে । সে সময় পাসের দরকার হয় না। 

নেপাল যাইতে হইলে বী, এন, ডব্লিউ (13, ঘি. ৬. 1২৮.) রেল দিয়া রকসৌল পৌছিয়। 

নেপাল রাজ্যের রাজধানী কাঠগুদাম (ইহা গ্েখন হইতে ৬২ মাইল দূরে) হইয়া বাইতে 

হয়। পায়ে হাটা পথেই যাইতে হয়। রঞ্মৌল হইতে ছুই মাইল দূরে “বীরগঞ্জ” প্রথম 

চটটাতে খাবার দাবার রসদ, ইত্যাদি পাঁওয়। ফাস ।॥ পথে বিচাকোড়ী, টডিয়। ভীমদেবী, চীশা 

গানীগোড়ী, কুলীখালী, চেতমোল, চন্দ্রগিরি, থানকো।ট ইতাদি টটী পাওয়া যায়। রাজধানী 

কাটমাণ্ড ৪৫০০ ফট উচ্চ একটী পাহাড়ের উপর । এখানে অনেকগুলি ধর্মশাল! 

আছে। 

তেখিবার উপযুক্ত স্থান- পশুপতিনাথ, বাগমতী নদী, পুজেশ্বরী দেবা, 
হন্থমান ঢোকা, ইজ্জচকবাজার, ঢুলীখিলী ময়দান, কায়াখোলীর দর্ববার, মহেন্দ্র নাথের মন্দির, 

লালদর্ববার, বাঁগদর্বার, রাণীতালাৰ, বৌদ্মন্দির, ভালীকুজ।, মন্ুমেণ্ট, ইত্যাদি দেখিবার 

উপযুক্ত । 

ভালীকুজ। মন্দির-ইহা একটী প্রশস্ত মন্দির, কেবল রাজদর্ধারের লোক 

এথানে পুজা করেন। 



( ৯৩) 

মুছন্দর নাথর মন্দির__বাগমতী নদীর কাছে মুছন্দর নাথের সুন্দর মন্দির 
আছে। মুছন্দরনাথ নেপালের প্রধান দেবতা । সেখানকার লোকে এই ঠাকুরকে নেপালের 
রক্ষক বলিয়৷ গণ্য করে। 

মেষের সংক্রান্তির দিন অতি সমারোহের মঠিও মুছন্দরনাথের রথ বাহির হয়। 

পঙ্পতিনাতের সন্দির- মহারাজ্বে রাজগ্রাসাদের এক ক্লোশ উত্তরে একটা 

চগুগামার ভিতরে পশুপতিনাথের মন্দির 'অবস্থিত। ইহার চাবিদিকেই দাপান। মন্দিরের 

মধ্যে তিন হাত উচ্চ পাথরের তৈয়ারী পঞ্চমুখী পশুপতিনাথের মুছ্ি আছে | মুর্তির চারিপারে 

লোহার গরাদ দেওয়া আছে । মন্দিরের পূর্বদিকে বিন্মতী নদী পবাঠি৩।, ইহাতে যাত্রীরা 

মান করিয়া থাকেন। যাহারা গঙ্গাজল লইয়া যা ভাগার। পাগ্ার দারায় পশুপতিনাথের 

মাথায় ঢালিয়া দেয়। মন্দিরের নিকটেই পাক] দোতল। অনেকগুলি ধমমশ।ল! আছে, ইহাতে 

যাত্রীরা থাকিতে পায়। 

1 চিত্রকূট । 
মণিপুর ই, আই, ও জি, আই, পি, রেলের একটী জংমন ষ্টেশন? এখানে গি, আই, 

পি, ঝান্পী হইয়া 'আসে। প্লেশন হইতে তার্থ প্রায় তিন মাহল দূুরে। যাত্রীর 

স্থবিধার জন্য ধন্মশালা আছে । ই| অত্যন্ত বমনীয় স্থান। এখানে অধিকাংশই সাধুদের 

বাস। এই স্থান্টীর গ্রাচীনত্ব ও সুখ্যাতি রামারণের মময় হইতেহ খধিদের আশ্রম ও 

স্থন্দর স্থান বপিয়! চলিয়া আসিতেছে । হ্ারামচন্জ বনবামের সময় অনেক দিন 

পধ্যন্ত এখানে বাদ করিয়াছিলেন । এই স্থানের নাম লইলেই পুর্ঝোন্ুম রামের কথ! মনে 

পড়ে ॥ চিত্রকুটের আম্মতন পাঁচ ক্রোম বলিয়! খ্যাত। ঘাতীরাগ চিএকট পর্দাতের ঢারি 

দিকে পাচক্রোশ ঘুরিয়। তীর্থ করিঘ| থাকেন ।  চিতরণটের পঞ্চক্রোশীর ঠিভর অনেক জিনিষ 

দেখিবার আছে। পান্নার রাজ! রামচন্দ্র চিরকুট পর্বতের নীচে শারিধারে পাকা রোয়াক 

করিয়। দিয়াছেন,ইহার দ্বারায় মাত্রীর। মতি আনন্দের মঠিত অনায়াসে পর্লতের পরিক্রমা করিতে 

পারে। পাহাড়ের চারিধারে পৈশনি নদীর ধারে ৩৩টী দেবদেবীর মন্দির আছে। চরণ- 

পাঁছকা বলিয়া একটী মন্দিরের ভিতর ভগবান শ্রারামচন্দ্র, জানকী ও লক্ষণের পদ 

চিহ্নের দর্শন হয়। চৈত্রমাসের রামনবমী এবং কাণ্ডিক মামের দিপাবলীর দিন বড় মেলা হয়। 

অমাবস্ত। ও গ্রহণে ছোট মেলা হয়। কোটিতীর্ঘ, দেবাঙ্গনা, হন্ুমানধার1, স্ষটি কশিল1, 

অনুনুয়া, গুপ্তগোদাবরী ও ভরত কূপ এই সাতটী প্রধান। ইহার অতিরিক্ত আরও স্থান 

আছে। কামতানাথের মন্দির, সীতার রান্নাবাড়ী, গ্রমোদবন, জানকীকুণু, স্ফটিকশিলা, 
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সিদ্ধবাবার স্থান, কৈলাস, গুপ্ত গোদাবরী, রামশৈধ্য!, সকুনী -মহাত্বা, তুলসীদাসের স্থান দর্শন 
কর! অবশ্য কর্ভব্য। বাহার! পায়ে হাটিয়া দেখিতে পারে না, তাহাঁদিগের জনা পান্বী বা 

ঘোড়া পাওয়া যার়। পাগ্ার! বারীদের গাকিবার স্থান দেয়। রামঘাটে ম্লান, তর্পণ ও 

পিগুদান কপিবার নিয়ম 'আছে। 

অমুতসহর । 

'অমুতসহর পাঞ্জাবের একটী প্রধান ও বিখ্যাত সর এন, ডব্লিউ, রেলওয়ে (ঘ. ভ. 7৮) 

লাইনে আছে । এখানে দর্বার সাঙ্ছেব (স্বণসিপ্দির ) অতি বিখ্যাত এবং যাহার খ্যাতি 

ভারতব্্ষেই কেন 'মন্যানা দেখেও আছে। এই মন্দির একটা বড় পুকুরের মধো তেয়ারী। 

ইভার ছাদ সোন! দিয়। মোড়া । পুকুরের চারিধারে শ্বেত পাথরের রোয়াক দিয়া ঘেবা। 

এই দালান বা! চৌতরা বা! রোয়াকের উপর দিয়! মন্দিরের ভিতর যাইবার গন্য পোল আছে? 

এই গোলটাও শ্বেতপাথরের তৈরী ॥ পুষ্গরিণীর পূর্বদিকে ঘটা ছোট ছোট মন্থমেপ্টের মতন 

আছে, ইহ! দেখিনার উপযুক্ত । এই মন্রমেন্ট হইতে শহরের শোভা দেখিতে অতি সুন্দর । 

এই মন্দিরটী সিক্ সম্প্রদায়ের । সেই কারণেই অমুতসহর শিখদের পবিত্র স্থান। দিপাঁবলীর 

দিন এখানে খুব বড মেল| হয়। এখানে হাল বাজার, ক্লক টাওয়ার (019০] 19৮79] ) 
টাউন হল, (1০৬) [7911 ) সন্মক পুকুর দেখিবার উপযুক্ত স্থান। জালিয়ানওয়াল! 

বাগান কখনই ভোলা উচিত নহে । 'প্রতোক ভারত সন্তানমাত্রেই ধাহারা অমৃতসহর 

দেখিতে যাইবেন ইহা ম্মরণ রাখা একান্ত কর্ঠবা। এবং পবিত্র স্থানের দর্শন করাও খুব 

দরকার। ্টেশনের মশ্রিকটেই লালা সন্থরাঁমের দন্মশালা 'আছে। ইহার 'অতিরিক্ত 
আর অনেকগুলি ধন্দুণাল। ও সরাই আছে । 

চিতোর। 
চিতোর রাজপুতনায় মেবার প্রদেশের উদয়পুর রাজ্যে পাহাড়ী কেল্লার নীচে চারিদিক 

দেয়াল দিয়ে ঘেরা! একটা বস্তি । যখন চিতোরে মেবারের রাজধানী ছিল, সে সময় সহর 

কেল্লার ভিতর ছিল। নীচে কেবল বাহিরের বাজার ছিল। 

কেন্া দেখিবার জন্য উদয়পুরের মহারাজের কর্মচারীর নিকট হইতে চিতোরের জন্য 

পাস লইতে হয়। চিতোরের বিখ্যাত কেল্লা! এখন ধ্বংশ হইতে বসিয়াছে। প্রবাদ আছে 
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যে সন ৭২৮ খৃষ্টাব্দে লাল! রায়ল, কাহারও নিকট হইতে কেপ! কাড়ি লইমাছিল, সেই অবধি 
সন ১৫৬৮ পর্যন্ত ইহা মেবারের রাজধানী ছিল। গন্তারী নদীর পাথবের পেলের উপর দিয়া 
এই কেন্লায় ষাইতে হয় । 

কি 

সর্প 
ষে পাহাড়েরর উপর কেন্লী আছে তাহা মাস পামের দেন ভইতে অনুমান ৪৫০ 

ফিট উচ্চ আর ৩| মাইল লঙ্বা। যাহার শিখর অনেক গুলি ভাঙ্গা মহল এ মন্দির 

দ্বারায় ভরা | কেল্লার দক্ষিণ ভাগে €টী বড় পুক্র আহে এবং শেফ ভাগে গিতোরিস 

নামক গোলাকার একটা ছোট পাহাড় 'আছে। কেল্লার ভিহৰ দোটি বড় ৩২টী সরোবর 
আছে। কেল্লার শেষ ভাগ পর্যান্ত এক মাইল পা পাগরের বাশ্ত। গাড়ে | ইঠার স্থানে স্থানে 

পদললোপ, ভৈরব পোপ, হগ্রমান পোল, গণেশ পোল, জীরপা পোপ । লক্ষণ 

পোল, ও রাম পোল নামক ৭টী ফটক আছে, হঠার নিকটে সিশারের মুত বারের স্মারক 

চিহ্কের নিমিত্ত কতকগুলি ছাত। তৈরারা "মাছে । পুরাতন মাপ সপ জায়গা নষ্ট 

হইয়। গিয়াছে । দেখিবার জিনিত্দ মপো কীনিক ৪ জরন্তগ্ধ নাদক গলি চড়া মাছে। 

কেল্লার ক্ষেত্র ফল ৬৯৩ একড়। বাতা এক দেয়াল ১55 আনা তপ্যাপ পন্যন্ পন্থা 

৫৭৩৫ গজ অর্থাৎ ৩ মাইণ এবং চপুড়া ৮৩৬ গঞ্জ । কেনার দেখাল, পায় ১২১১৩ 

গজ অর্থাৎ ৭ মাইল চেনে কিছু কদ। পূর্ন মঙ্প-রক্গার নিকট এপটী চার কোণা সতত 
আছে উছার উচ্চত'* ৭৫ ফিট, এবং উহার শাগ্কোর ভাগ 5০ ফিট, ৪ মাথার 

নিকট ১৫ ফিট ।৮ ইহা খলীর।ণী নামক একটা দীপোকের ইতৈয়ারা | এহ ন্তন্চ দ্বিতীয় 

শতাবীর তৈয়ারী বপিয়া বোধ হয়। এখানে অনেক পগি গন পিপি আছে । ইহার 

দগ্ষিণে একটী মন্দির আছে। কাত্তনা ৪০ কিছু পুরে শ্বেত গাগরের টৈম্ারী ১৯১ 

ফিট উচ্চ একটী জমন্তন্ত আছে । প্রবাদ 5 যে 5ঠ1 প্রপমিদ। চিস্ারের রাণ। 

কুম্ত সন ১৪৪২ হইতে ১৪৪৯ গ্রীগ্কাদ পণান্ত ঠঠমার করিয়াহিপেন ॥ বাণা নিজের বিজয় 

কীর্তির ম্মরণার্থে এই শ্তন্থ হার করাইরাছিলেন। »না দটকেণ নিকটে ছুটী বড বড 

পুকুর আছে, এই গ্তানে রাণা কিশ্ের মহল (বাজবাসি) শ্রখানে বাণ বহন সিংহের 

বাজবাটি, ১৩ শতাব্দীর হিন্দু কারিগপদের উত্তম উদাঠরণ প্ল। ঠাঠার পত্থী মহারাণী 

পদ্মিনীর মহল পুকুরের দিকে শির উচ্চ করিয়া পগারমান আছে। সম আকবর এই 

সকল রাজ বাটীর মধো একটার ফটক খুপিয়! লইয়া গিয়াছিলেন, যাহা এখন আগবার কেল্লা 

মজুত আছে। গয়াক্ষেতে কুম্তের তৈয়ারী একটী উচ্চ দেবী মন্দির আাচ্ছে, যাহার নিকটে 

তাঁহার পত্বীর নিশ্শিত রণছোর (কৃষ্ণা) দিউর সশ্দির 'আছে। গিতারে একটী উচ্চ 

স্থান আছে যেখান হইতে সহরেয় সকল দৃশা দেখিতে পাওয়া যান্স। উক্ত স্তানে গোমুখী 

ঝরণা আছে, রাণ| মুকুলসিংহের তৈয়ারী একটী পাথরের চিত্রাঙ্কিত মশ্দ্রি আছে। রাণা 

কুস্তের বিবাহ মাড়ওয়াড়ে ভৈরতাগ্রামের বাসিন্দে একটী রাঠোর সন্দারের বন্তা মীরাবাঈয়ের 

সহিত হইয়া ছিল। মীরাবাঈ ছেলে বেল! হইতেই শরুষণ মূর্তির সেবা রচনা করিতেন 

মীরাবাঈয়ের গ্রীরুষ্ণের উপর এমন অনন্য ভক্তি ছিল বে তিনি নিজের পি গৃহে গিয়া! কাহার 

পম 
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কথা গুনিতেন না এবং নি্ের কুলদেবভারও গৃ্জ। করিতেন না। এই কারাণ রাগ! 
তাহার উপর অগ্রগয় হইয়া তাহাকে ভূত গৃহে পাঠাই দিলন। মীরাবাঈ ধাহা কিছু 
ধন মম্গতি নিঙের গিঝালয় হইতে আনিয়াছিললেন, তাঁহার দ্বারায় তিনি ভৃতমহারে গিরিধারী 

লাল জিউক ডাকাইগেন। তিনি মক সাধুমগ্ুলীকে গ্রতিদিন ডাকাইয়| নৃত্য গা উত্মর 

আদি করিতেন। এই কীর্থির জন্য মীরাবাঈয়ের কুটুথের! তাহার নিন করিতে লাগিলেন। 

আর রাগ অনা বিবাহ করিেন। মীর!নাই বাড়ী ছাড়িগা বুন্দাবনের তুলমী বনের ভিতর 

গিয়। বাম করিতে লাগিলেন। কিছুদিনের গর তিণি গোকুণে গেরেন, পুনরার চোর দারকায় 

গিয়া মাধুের মহিত বাঁম করিতে লাগিরেন। 

কিছুদিন পরে রাঁণা পুরোহিতকে ডাকি মীরাবাঈীকে ঘরে ফিরাইয়। আনিতে বগিধেন। 

পুরোহিত দারিকায গিযা। রাগার মনের ভাব থারাবাঈীকে বলিরেন। আর বলিপন ঘতগণ 

তুমি না যাইবে আমি অন্ন জল গ্রহণ করিন না। মেই দম মীরানাঈ বিচলিত হইয়া 

্ররণছোড় জিউর (শক জিউ ) শরণাগত হইয। গদগদ কঠে পারে নুপুর বীরিয়া হাতে 

করতালি ঘই ঈরের ভক্িতে লীন হই গুণর গদ গাহি লাগিরন। এখনও মেবার 

গরদখে রণছাড় দিউর সহিত মীরাবাযের ও গৃজ| ইয়। 

/ূর্ণ। 





বিষুঃ চরণ | 








